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Samenvatting 

Inleiding  

Veel van de ZonMw-programma’s (DoelmatigheidsOnderzoek, Preventie, Jeugd) beogen de effectiviteit 

en/of kosteneffectiviteit van interventies te schatten. Bij de kwaliteitsbeoordeling van 

projectvoorstellen toetst de programmacommissie of bij de vraagstelling de passende 

onderzoeksmethodiek is toegepast. Vaak mondt dit uit in een discussie over de wenselijkheid en de 

mogelijkheid van een gerandomiseerd vergelijkend onderzoek (randomized controlled trials – RCT’s) en 

mogelijke alternatieven hiervoor. Om deze discussies te ondersteunen heeft ZonMw om een 

kennissynthese over 'alternatieven voor RCT’s' verzocht.  

 

Denkkader 

De effectiviteit van een interventie is een - doorgaans kwantitatieve - omschrijving van de uitkomsten 

van die interventie (1) ten opzichte van de gestelde doelen, (2) in vergelijking met het alternatief (geen 

interventie, of de best practice) (3) en dat voor een welomschreven doelgroep.  

Het vertrekpunt in dit rapport is “het perfecte onderzoek”, een gedachte-experiment, waarbij in de 

populatie alle consequenties van het invoeren van een interventie én van het alternatief (niet invoeren) 

in kaart worden gebracht door het perfecte onderzoeksteam. Op basis van die informatie kan een 

beslisser een besluit nemen over de interventie.  

Voor het benaderen van het hierboven geschetste perfecte onderzoek is een aantal elementen nodig: 

(1) een vergelijking van de interventie met een alternatief, (2) onder identieke omstandigheden (3) in de 

gehele populatie die met de interventie te maken heeft.  

In veel kringen is het min of meer vanzelfsprekend om te stellen dat de effectiviteit van interventies het 

beste kan worden bestudeerd in gerandomiseerd vergelijkend onderzoek. De RCT is daarbij bijna 

synoniem geworden voor effectiviteitsonderzoek. De RCT heeft een aantal eigenschappen waardoor 

deze het net genoemde perfecte onderzoek benadert, maar kent ook een aantal verschillen, die niet uit 

het oog mogen worden verloren. 

 

Werkwijze 

We hebben bij dit project gebruik gemaakt van een systematische zoekactie in de literatuur en een 

synthese van de gevonden onderzoeksmethodieken. De zoekopdracht bestond uit twee onderdelen. 

Enerzijds is gezocht naar alternatieve onderzoeksmethodieken in (systematische) reviews. Daarnaast is 

gezocht naar dergelijke alternatieven in bestaande handleidingen en consensusdocumenten. Bij het 

indelen van de gevonden onderzoeksmethodieken hebben we een onderscheid gemaakt tussen wel of 

geen toewijzing van de interventie door de onderzoeker, de aan dan wel afwezigheid van vergelijkende 

onderzoeksgroepen, die wel of niet parallel worden vergeleken. Voor het vergroten van de 

vergelijkbaarheid kunnen statistische analyse methoden gebruikt worden, zoals gestratificeerde analyse, 
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regressieanalyse, propensity scores, toevoegen van externe kennis over ongemeten confounding, 

instrumentele variabelen en gebruik van pre-interventie waarden voor de uitkomsten in de analyse. 

Verder geven we ook een samenvatting van handleidingen van nationale en internationale organisaties 

die – naast ZonMw – opdracht geven tot onderzoek of onderzoek samenvatten ten behoeve van 

beslissingen in de gezondheidszorg. 

 

Discussie en aanzet voor een leidraad 

In de grote verscheidenheid van onderzoeksopzetten hebben we een ordening aangebracht. Deze 

ordening is gebaseerd op (a) de mate van controle van de onderzoeker(s) op het toewijzen van de 

interventie en het selecteren van een vergelijkingsgroep en (b) de (statistische) technieken die worden 

toegepast om de vergelijkbaarheid van beide groepen te vergroten, en zo een niet of minder vertekende 

schatting van de effectiviteit van de interventie te verkrijgen. 

In grote lijnen komt de keuze van een onderzoekopzet neer op het afwegen van de interne validiteit en 

de toepasbaarheid van de resultaten van het uit te voeren onderzoek. De beste combinatie van interne 

validiteit en toepasbaarheid is een goed uitgevoerde, pragmatic RCT in de beoogde populatie. Deze kan 

gelden als de feitelijke norm voor effectiviteitsonderzoek.  

RCT’s zijn echter niet altijd uitvoerbaar, of enkel uitvoerbaar met grote compromissen op het gebied van 

de toepasbaarheid (sterk geselecteerde onderzoeksgroepen, bij voorbeeld). In die gevallen kan worden 

gekeken naar methodieken met een iets minder sterke interne validiteit, maar een veel sterkere 

toepasbaarheid.  

De bouwstenen van het eerder geschetste, perfecte onderzoek kunnen worden gebruikt bij het kiezen 

en beoordelen van een onderzoeksopzet om vragen van aanvragers en beoordelaars te beantwoorden.  

In dit rapport presenteren we een eerste checklist met vragen en termen die bij het beantwoorden van 

de vragen aan de orde kunnen komen. Deze checklist kan, indien beloftevol, verder worden uitgewerkt.  
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1 – Aanleiding en vraagstelling 

 

Een aantal van de ZonMw-programma’s (zoals DoelmatigheidsOnderzoek, Preventie, Jeugd, en andere ) 

beoogt effectiviteit en/of kosteneffectiviteit van interventies te schatten. Bij de kwaliteitsbeoordeling 

van projectvoorstellen toetst de programmacommissie of bij de vraagstelling de optimale passende 

onderzoeksmethodiek is toegepast. Vaak mondt dit uit in een discussie over de wenselijkheid en de 

mogelijkheid van een randomized controlled trial (RCT), en mogelijke alternatieven hiervoor. 

Opvattingen over de beste dan wel de meest haalbare onderzoeksmethodiek zijn vaak redenen waarom 

indieners van projectvoorstellen van mening verschillen met referenten en programmacommissies. Om 

deze discussies te stroomlijnen en te vergemakkelijken heeft ZonMw om een kennissynthese over 

'alternatieven voor RCT’s' verzocht.  

De vragen waren als volgt: 

 Welke onderzoeksmethodieken worden als alternatief voor een RCT gepresenteerd als 

onderzoek naar effectiviteit en kosteneffectiviteit van interventies in preventie, cure en care?  

 Wat zijn de eigenschappen en de beperkingen van deze onderzoeksmethodieken? 

Centraal in deze kennissynthese staat een overzicht van onderzoeksmethodieken voor onderzoek naar 

(kosten)effectiviteit van interventies. Deze rapportage kan dienen als wegwijzer voor projectindieners 

en projectbeoordelaars, voor diegenen die besluiten nemen over de toelating van de interventie in de 

praktijk (College voor Zorgverzekeringen, gemeenten) of voor de onderbouwing van richtlijnen. Het gaat 

hierbij zowel om interventies waarbij een individuele keuze moet worden gemaakt (patiëntenzorg), als 

om interventies in de publieke gezondheidszorg, zoals op het gebied van preventie. Het uiteindelijke 

doel van de kennissynthese is de ontwikkeling van een leidraad - in de vorm van een flowchart of 

vragenlijst - die gebruikt kan worden bij het bepalen van de geschiktheid en toepasbaarheid van 

alternatieve onderzoeksmethoden.  

In dit rapport presenteren wij eerst een denkkader over onderzoek maar de effectiviteit, daarna een 

overzicht van beschikbare onderzoeksmethodieken, inclusief een korte bespreking van statistische 

methoden en beoordeling van de methodologische kwaliteit, een overzicht van de aanpak van andere 

organisaties, en een beschouwing die gezien kan worden als voorzet voor de uiteindelijke leidraad.  
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2 – Inleiding en denkkader 

 

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om 

daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw doet dat in opdracht van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek. De resultaten van het gezondheidsonderzoek dat ZonMw mogelijk maakt kunnen echter 

door vrijwel alle organisaties en professionals in Nederland die te maken hebben met zorg en 

gezondheid worden gebruikt. 

In veel programma’s van ZonMw staat de effectiviteit centraal. “Voor innovaties in de praktijk van de 

gezondheidszorg geldt: eerst de effectiviteit en bruikbaarheid bewijzen en dan pas invoeren.”1 Het gaat 

om een breed terrein, zowel wat interventies als zorgsectoren betreft: geneesmiddelen en andere 

interventies in de klinische patiëntenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, jeugdzorg, 

gezondheidsbevordering en andere maatregelen voor de volksgezondheid, veranderingen in de 

organisatie van zorg, en vele andere vormen van interventies in de zorgsector. In al die programma’s 

gaan onderzoekers na in welke mate interventies effectief zijn: in welke mate zij de gestelde doelen 

bereiken. Bij het bepalen van de kosteneffectiviteit gaat het om een vergelijking van de bereikte 

effectiviteit in verhouding tot de toe- of afname in kosten.  

In veel kringen is het min of meer vanzelfsprekend dat de effectiviteit van interventies het beste kan 

worden bestudeerd in gerandomiseerd vergelijkend onderzoek, met randomized controlled trials 

(RCT’s). De RCT is daarbij bijna synoniem geworden voor effectiviteitsonderzoek. Verderop in dit rapport 

worden alternatieve onderzoeksopzetten besproken om de effectiviteit van interventies te bestuderen. 

Om die onderzoeksopzetten goed met elkaar te kunnen vergelijken bieden we in dit hoofdstuk eerst een 

inleiding over effectiviteit, het nemen van beslissingen, en de rol van empirisch onderzoek voor het 

ondersteunen van die beslissingen. 

Om de uiteenzetting niet nodeloos complex te maken gebruiken we in het vervolg de wat abstracte 

term “interventie”, waarbij we verwijzen naar de volle breedte van de door ZonMw bestudeerde 

innovaties en interventies. Daarbij zullen we het hebben over het starten met een interventie, ook weer 

rekening houdend met alle mogelijke varianten hierop, zoals het opnemen in een verstrekkingenpakket, 

het doen van een aanbeveling, het starten met een programma of het inkopen van een voorziening. We 

zullen het voor de eenvoud ook hebben over interventies in de zorg, waarbij we ook hier willen 

verwijzen naar alle door ZonMw bestudeerde innovaties, ook rond gezondheid in bredere zin. 

 

                                                           
1 http://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/werkwijze  

http://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/werkwijze
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Figuur 1 – De effectiviteit van een interventie 

 

Effectiviteit: een omschrijving 

Bij onze bespreking van de verschillende vormen van effectiviteitsonderzoek en kosten 

effectiviteitsonderzoek hanteren we consequent een besliskundig perspectief: we gaan er van uit dat er 

een beslisser is, die op basis van de bevindingen uit het effectiviteitsonderzoek een besluit moet nemen 

over het al dan niet invoeren van de interventie.  

In dit tijdperk van evidence-based medicine en evidence-based health care wordt het als vanzelfsprekend 

gezien dat beslissingen rond zorg en gezondheid worden genomen met kennisneming van de informatie 

van de beschikbare resultaten uit wetenschappelijk onderzoek, ter aanvulling en correctie van de eigen 

expertise en ervaring, en rekening houdend met de wensen en voorkeuren van artsen, patiënten en 

maatschappij. Dat principe slaat op brede verzameling van kennis die kan worden opgebouwd op basis 

van wetenschappelijk onderzoek, en op vele vormen van wetenschappelijk onderzoek, in velerlei 

disciplines. In het vervolg beperken we ons echter tot wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit 

van interventies.  

Met het starten van een interventie, het nemen van een maatregel, heeft de professional, de 

organisatie of de maatschappij een bepaald doel voor ogen, of meerdere doelen. Dat doel kan 

bijvoorbeeld het vermijden van voortijdige sterfte zijn, het verbeteren van de functionele gezondheid, of 

het verminderen van pestgedrag. (zie Figuur 1) We gaan er in dit rapport van uit dat de interventie van 

toepassing is op meerdere personen, en dat de uitkomsten niet bij elke persoon dezelfde zijn. 
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Met de effectiviteit van een interventie wordt verwezen naar de mate waarin die interventie de 

gestelde doelen bereikt. Dat is het eerste relatief element in de definitie van effectiviteit: effectiviteit 

wordt gedefinieerd relatief ten opzichte van het beoogde doel, en vraagt dus ook om een beschrijving 

van dat doel.  

De term effectiviteit suggereert misschien dat er maar één doel is dat beoogd word, maar dat is lang 

niet altijd het geval. Sterker nog, in de meeste gevallen zal er sprake zijn van meerdere doelen, en de 

mate waarin die bereikt worden hoeft lang niet altijd vergelijkbaar te zijn. De term effectiviteit wordt 

echter gereserveerd voor het primaire, of het belangrijkste doel dat met de interventie beoogd wordt.  

De uitkomsten van een interventie zijn een meer algemene term om te verwijzen naar de gevolgen na 

het starten van de interventie: sommige mensen overlijden, anderen niet, sommige worden beter, 

anderen niet. De term effect wordt in dit rapport gebruikt voor een verschil in gevolgen tussen de 

interventie en het alternatief. De effectiviteit is het verschil in de gevolgen met betrekking tot het 

beoogde doel. Bij de kosteneffectiviteit van interventies gaat het om twee effecten: het verschil in de 

gevolgen met betrekking tot het beoogde doel (effectiviteit) en de mate waarin dat gepaard gaat met 

een verschil in de inzet van middelen (kosten). 

Er is altijd een alternatief voor het starten van de interventie: het niet starten, of het starten van een 

andere interventie: de aanbevolen handelwijze, conform de gangbare praktijk. Wat precies het 

alternatief is, zal van situatie tot situatie verschillen. Soms is dat niets doen (geen interventie), in veel 

gevallen zal dit het toepassen van een andere interventie zijn. Bij innovaties zal bij voorbeeld vaak 

gekeken worden naar de (beste) praktijkvoorbeelden, en naar de meerwaarde van de nieuwe 

interventie ten opzichte van de gangbare, aanbevolen praktijk. Waar de beslisser in geïnteresseerd is, is 

de mate waarin het starten van de interventie leidt tot betere uitkomsten, de mate waarin de 

interventie beter de gestelde doelen bereikt.  

Zelden wordt het doel compleet bereikt en – als de interventie voor meerdere personen geldt – ook 

voor iedereen. Om die reden spreken we van de mate van effectiviteit, en niet van effectief, dan wel 

niet effectief. Zodra er sprake is van de gewenste mate van effectiviteit kunnen we van een “effectieve 

interventie” spreken.  

Effectiviteit is overigens ook geen absolute eigenschap van een interventie, maar een situationele. Het 

gaat bij het nemen van beslissingen om de effectiviteit in de concrete situatie waarin de beslisser zich 

bevindt, en voor het doel dat die gesteld heeft. Een interventie kan effectief zijn bij de ene, maar niet 

voor de andere doelgroep. De effectiviteit geldt voor een bepaalde context: een nader aan te duiden 

context, een nader te omschrijven populatie. 
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Het perfecte onderzoek  

De beslisser wil bij het maken van een keuze - de interventie wel of niet starten – op de hoogte zijn van de 

effectiviteit; hij of zij wil dus weten wat de effecten zijn van het al dan niet starten van die interventie, ten 

opzichte van het alternatief (geen interventie), relatief ten opzichte van de beoogde doelen, voor de 

beoogde populatie.  

Hoe kan die informatie worden verkregen? Het ideale onderzoek zou er als volgt uit zien, als gedachte-

experiment. Op dag zero start de beslisser met de interventie, volgens het geplande schema, in de beoogde 

toepassing, en geeft het perfecte onderzoeksteam de opdracht alle uitkomsten in de gaten te houden. Zo 

gebeurt het ook. Het perfecte onderzoeksteam gaat voor elk van de gestelde doelen na in welke mate die 

worden bereikt, en dat “tot aan de horizon”. De horizon is het punt in de toekomst tot waar de uitkomsten 

voor de beslisser relevant zijn.  

Als de horizon is bereikt, wordt de teletijdmachine ingeschakeld. Het perfecte onderzoeksteam keert terug 

naar dag zero minus een. De resultaten – de uitkomsten na het starten van de interventie – worden in een 

handzame vorm samengevat. 

De volgende dag, opnieuw in de tijd aan gekomen bij dag zero, start de beslisser niet met de beoogde 

interventie, en geeft het perfecte onderzoeksteam de opdracht opnieuw alle uitkomsten in de gaten te 

houden. Zo gebeurt het ook. Het perfecte onderzoeksteam gaat voor elk van de gestelde doelen na in welke 

mate die worden bereikt, zonder dat de interventie is gestart, en dat opnieuw tot aan de gewenste horizon. 

Dat gebeurt in volledige symmetrie met de eerdere fase van het onderzoek: met dezelfde (perfecte) 

instrumenten, een bij iedereen die met de interventie te maken heeft (geen steekproef, maar de hele 

populatie).  

Als de horizon een tweede keer is bereikt, wordt de teletijdmachine een tweede keer ingeschakeld. Het 

perfecte onderzoeksteam keert terug naar dag zero minus een of – liever nog – wat verder terug in de tijd. 

De resultaten – de respectievelijke uitkomsten bij het niet starten van de interventie – worden opnieuw in 

een handzame vorm samengevat.  

Het perfecte onderzoeksteam maakt nu een overzicht van alle relevante gevolgen van het starten van de 

interventie, en van alle relevante gevolgen van het niet starten van de interventie. De effectiviteit en de 

kosteneffectiviteit worden uitgerekend. Die informatie wordt voorgelegd aan de beslisser, die nu de 

volledige consequenties van het wel of niet starten van de interventie kan overzien, en op basis hiervan een 

besluit kan nemen.  

We schreven al dat dit perfecte onderzoek een gedachte-experiment is, omdat een teletijdmachine 

vooralsnog niet bestaat, en evenmin perfecte onderzoeksteams, met onbeperkte middelen om alle gevolgen 

bij de hele populatie in kaart te brengen. Hieronder gaan we na in welke mate een gerandomiseerd 

vergelijkend onderzoek het perfecte onderzoek benadert. Dit vormt ook de basis voor het bespreken van de 

alternatieven voor de RCT. 
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Figuur 2 – Een RCT om de effectiviteit van een interventie te schatten 

 

Benadert de RCT de perfectie? 

Voor het benaderen van het hierboven geschetste perfecte onderzoek is een aantal elementen nodig: 

(1) een vergelijking van de interventie met een alternatief, (2) onder identieke omstandigheden (3) in de 

gehele populatie die met de interventie te maken heeft. 

Stel dat er een gerandomiseerd vergelijkend onderzoek is uitgevoerd, waarin bij een deel van de 

deelnemers de interventie wel is gestart, en bij een ander niet. Er is geen tijdmachine gebruikt, het 

starten van de interventie is parallel gebeurd. De selectie (het toewijzen van de interventie en het 

alternatief) is op basis van het toeval (randomisatie) gebeurd. Benadert deze RCT het perfecte 

onderzoek? 

De RCT heeft een aantal eigenschappen waardoor deze het net genoemde perfecte onderzoek 

benadert, maar kent ook een aantal verschillen, die niet uit het oog mogen worden verloren. De sterke 

punten zijn genoegzaam bekend: de grote interne validiteit en de sterke statistische machinerie die in 

stelling kan worden gebracht om hypotheses te toetsen. Door de randomisatie worden twee (of meer) 

vergelijkbare groepen gecreëerd, die enkel op basis van toeval van elkaar verschillen in alle factoren die 

de uitkomst mee kunnen beïnvloeden. Doordat de eenheden van het onderzoek (patiënten, praktijken) 
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eerst worden geïdentificeerd en pas daarna toegewezen aan de te vergelijken interventies wordt de 

kans op vertekening door selectie verder verkleind. Het intention-to-treat principe behoudt de 

vergelijkbaarheid (en vergroot de generaliseerbaarheid). Door alles zoveel mogelijk gelijk te houden in 

beide armen – waarin parallel in de tijd, toewijzing plaats vindt – wordt de specifieke effectiviteit van de 

interventie geëvalueerd. De prospectieve, parallelle opzet maakt het ook goed mogelijk om op een 

kwalitatief goede en (opnieuw) vergelijkbare manier de uitkomsten van de interventies in kaart te 

brengen. 

In wetenschappelijke discussies wordt vaak over de externe validiteit gesproken: de mate waarin de 

resultaten ook toepasbaar zijn op de gehele populatie die met de interventie te maken heeft. De 

onderzoeksgroep kan worden beschouwd als een steekproef uit deze populatie, die wordt gedefinieerd 

door de inclusiecriteria. In deze bespreking willen we vooral op die toepasbaarheid van de resultaten uit 

onderzoek ingaan, dat wil zeggen de mate waarin die de informatie opleveren waarover de beslisser wil 

beschikken. 

Het is onmiddellijk duidelijk dat de in de RCT bestudeerde interventie overeen moet komen met de 

interventie die de beslisser overweegt in te voeren. Dat is een basisvoorwaarde voor de toepasbaarheid. 

We moeten daarbij voor ogen houden dat het in alle gevallen gaat het om een strategie, zelfs bij 

technische apparaten en geneesmiddelen. Altijd gaat het om een menselijk proces, waarbij het omgaan 

met bijwerkingen, uitzonderingen, doseringen, ook onderdeel van de strategie uitmaken. Een 

interventie gaat dus niet alleen om een molecuul, of een apparaat.  

Minder duidelijk misschien, maar net zo onmisbaar, is dat het alternatief in een RCT ook moet 

overeenkomen met het alternatief dat de beslisser voor ogen heeft: geen interventie, een andere 

interventie, (een keuze uit) de beste gangbare praktijk. Effectiviteit is een relatieve, geen absolute 

eigenschap van een interventie. Kunstmatige alternatieven, zoals “sham” (nep) interventies, zijn 

geschikt om specifieke werkzaamheid aan te tonen, meestal niet om effectiviteit te schatten. 

Effectiviteit is ook een situationele eigenschap. De beslisser wil geïnformeerd worden over de gevolgen 

in de eigen situatie. Daarom moet worden nagegaan of de populatie, zoals gedefinieerd door de 

inclusiecriteria van de RCT, op zijn minst vergelijkbaar en bij voorkeur identiek zijn aan de populatie 

waar de interventie voor is bestemd.  

RCT’s kennen primaire uitkomstmaten en secundaire uitkomstmaten. Er zijn geen duidelijke instructies 

terug te vinden voor het kiezen van die maten; in de praktijk is het aan de onderzoekers een maat te 

kiezen waarvoor ze een verschil wensen – of kunnen – aantonen. Dat is niet noodzakelijk ook het 

belangrijkste doel voor de beslisser. Die moet dus nagaan of en in welke mate de uitkomstmaten 

overeen komen met de gestelde doelen. 

De meeste RCT’s kennen een beperkte horizon, al was het maar om budgettaire redenen. Beslissers zijn 

echter vaak (ook) geïnteresseerd in de gevolgen op de lange(re) termijn.  
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Deze opsomming is niet uitputtend. We moeten verder voor ogen houden dat RCT’s niet alleen worden 

ingezet om de effectiviteit en de kosteneffectiviteit te schatten, maar ook om andere redenen, zoals het 

toetsen van specifieke wetenschappelijke hypotheses, of het demonstreren van werkzaamheid. 

 

Effectiviteit, werkzaamheid, causaliteit en doeltreffendheid 

Voor de volledigheid grenzen we effectiviteit ook nog af ten opzichte van enkele verwante termen.  

 

Werkzaamheid 

RCT’s kunnen ook worden ingezet op de werkzaamheid van specifieke componenten te bestuderen. Een 

interventie, of een onderdeel van een interventie, kan als werkzaam worden beschouwd als er ergens, 

waar dan ook, een doelgroep bestaat waarvoor er een verschil – in welke mate dan ook – is waar te 

nemen in uitkomsten tussen het wel en niet invoeren van de interventie, of het wel of niet gebruiken 

van de bestudeerde component van een interventie.  

In de Engelse taal wordt een verwant verschil gebruikt tussen de termen efficacy en effectiveness, 

waarbij de eerste term slaat op de “the capacity to produce an effect”. Werkzaamheid is dus – veel meer 

dan effectiviteit – een ja/nee kwestie: iets werkt wel, of juist niet. Effectiviteit is echter meer een 

graduele eigenschap, hoewel we in de omgangstaal een interventie effectief noemen, om aan te geven 

dat deze interventie een gewenste mate van effectiviteit heeft.  

Werkzaamheid is een voorwaarde voor effectiviteit. Het is mogelijk dat een effectieve interventie is 

samengesteld uit werkzame en niet werkzame componenten. Bij RCT’s van zogenaamde complex 

interventions (zoals bij voorbeeld het invoeren van dedicated stroke units) kan bij voorbeeld niet met 

zekerheid worden gesteld dat alle onderdelen ook werkzaam zijn. Voor de beslisser is dat ook niet altijd 

relevant; het gaat er bij de aanbeveling meestal vooral om dat de interventie als geheel de gewenste 

effectiviteit heeft. Bij geneesmiddelen is werkzaamheid dan weer erg belangrijk.  

Er is doorgaans een verschil in het type onderzoek dat wordt opgezet om werkzaamheid aan te tonen en 

onderzoek dat er op is gericht om effectiviteit te schatten. Dat onderscheid valt voor RCT’s grotendeels 

samen met het verschil tussen explanatory RCT en pragmatic RCT. Bij verklarende RCT’s (explanatory 

RCT) is het niet vreemd om een sterk geselecteerde onderzoeksgroep te rekruteren, daarbij vrij 

artificiële vergelijkingen te maken (bij voorbeeld met sham ingrepen), en redelijk specifieke uitkomsten 

te bestuderen (serumspiegels bij voorbeeld), dat alles om een geobserveerd verschil in uitkomsten 

specifiek toe te kunnen schrijven aan de bestudeerde component. Het verwerpen van de nulhypothese 

(interventie/component is niet werkzaam) is daarbij het belangrijkste doel, ten voordele van de 

alternatieve hypothese: de interventie is werkzaam.  

Pragmatische trials (pragmatic RCT) daarentegen maken zo min mogelijk een selectie, bestuderen enkel 

de interventie(s) die ook in de praktijk gebruikt worden of zullen worden, en kijken bij voorkeur naar 

uitkomsten die voor de deelnemers en de beslisser echt belangrijk zijn, zoals functionele gezondheid en 

overleving. De uitkomst is een schatting van de effectiviteit (de grootte van het verschil in de relevante 

uitkomsten), met een bepaalde nauwkeurigheid (confidence interval) veel meer dan de verwerping van 
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de nulhypothese. Veel van de onderzoeksmethodieken die we hebben geïdentificeerd in dit project zijn 

minder geschikt voor het evalueren van werkzaamheid, maar kunnen wel voor het schatten van de 

effectiviteit worden gebruikt.  

 

Causaliteit 

Causaliteit – ook wel oorzakelijkheid genoemd – is een verwant begrip, dat in vele vormen van empirisch 

onderzoek opduikt. Is een gebeurtenis, of een groep gebeurtenissen, ja dan nee toe te schrijven aan 

ander gebeurtenissen, die daar in de tijd aan vooraf gingen? 

Het maken van een onderscheid tussen causale en niet causale verbanden is een cruciale activiteit op 

veel terreinen van de epidemiologie en statistiek. Het begrip causaliteit heeft dan ook een rijke 

geschiedenis, die net zo oud is als die van het Westerse denken, en waar we in het bestek van dit 

rapport geen recht kunnen doen. Er zijn vele interpretaties en definities beschikbaar, maar de definitie 

die nu domineert in de empirische wetenschappen is die van een probabilistische, instrumentele 

oorzakelijkheid. Dat betekent dat causaliteit wordt gedefinieerd voor een manipulatie, een ingreep in de 

werkelijkheid, en dat de gevolgen worden beschreven in termen van kansen.  

Vanuit deze omschrijving hebben we – naast de termen effectiviteit en werkzaamheid – het begrip 

causaliteit niet nodig in het verdere rapport. Er bestaat namelijk geen niet-causale effectiviteit, maar het 

is wel mogelijk verkeerde schattingen te maken van de effectiviteit. 

 

Doeltreffend  

Eerder hebben we beschreven hoe een beslisser een bepaald doel wil bereiken (bij voorbeeld het 

verlengen van de levensduur van patiënten met borstkanker) en daartoe een interventie overweegt 

(een nieuw regime chemotherapie, bij voorbeeld). Het beoogde doel – een lang en gezond leven – zal 

zeker niet voor alle patiënten worden behaald. Daarom wil de beslisser over kennis beschikken, een 

schatting hebben over de mate waarin dat doel (lang leven) wordt bereikt met de nieuwe interventie, en 

wel ten opzichte van de nu gangbare praktijk (een ander regime, bijvoorbeeld). Dat verschil is de 

effectiviteit, in dit geval de winst in overleving bij het invoeren van de interventie.  

Er zijn echter ook interventies waarin het doel wèl kan worden behaald bij alle eenheden 

(patiënten/interventies), of waar de beslissing kan worden gebaseerd op het bereiken van het doel bij 

een vooraf bepaald aantal gevallen (de norm). Dat bereiken van het gestelde doel noemen we in dit 

verband doeltreffendheid: treft de interventie inderdaad het beoogde doel? Wordt iedereen beter? Of, 

alternatief, wordt niemand getroffen? Wordt het beoogde succespercentage gehaald? Een voorbeeld is 

het vermijden, of tot een aanvaardbaar percentage terugbrengen, van ziekenhuisinfecties met een 

bepaalde interventie, of het reduceren van ongevallen op het werk met een bepaald beleid.  

Evaluatieonderzoek om de doeltreffendheid te evalueren hoeft niet noodzakelijk empirisch vergelijkend 

te zijn, in de zin dat er de behoefte is om ook in een vergelijkingsgroep het bereiken van de gestelde 

doelen te evalueren, zoals het geval is bij onderzoek naar de effectiviteit van interventies. Bij onderzoek 
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naar de doeltreffendheid volstaat het één enkele groep te onderzoeken, en na te gaan of het gestelde 

doel (iedereen beter) of de gestelde norm (een percentage succes) inderdaad wordt behaald.  

Als de onderzoeksvraag is of, bij voorbeeld, het mogelijk is om een buitenbaarmoederlijke zwangerschap 

medicamenteus te behandelen, kan de beslisser vooraf aangeven bij welk percentage succes hij/zij van 

plan is de interventie aan te bevelen. Daarna kan in een onderzoek naar de doeltreffendheid in een 

representatieve groep patiënten worden nagegaan of het beoogde succespercentage wordt gehaald. 

Het is niet echt nodig om daar een vergelijkingsgroep voor te bestuderen.  

Anders ligt het als de onderzoeker de effectiviteit wil schatten van medicamenteuze behandeling voor 

wat betreft terugkeer naar de gewone activiteiten. In dat geval moet een vergelijking worden gemaakt 

tussen de gevolgen van medicamenteuze behandeling en die van chirurgische behandeling (het 

alternatief). Dat gebeurt in een vergelijkend onderzoek, al dan niet met randomisatie. De uitkomstmaat 

is dan bij voorbeeld “sociaal functioneren”, gemeten met een kwaliteit-van-leven instrument. 

Voor een aantal interventies is de doeltreffendheid (resultaat ten opzichte van de norm) een geschikt 

onderwerp van onderzoek, en kan de doeltreffendheid volstaan om een besluit over invoering te 

nemen. Het is niet altijd nodig is de effectiviteit – de gevolgen bij het invoeren van de interventie ten 

opzichte van het niet invoeren – te onderzoeken met een vergelijkingsgroep, die niet de beoogde 

interventie krijgt. 
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3 – Werkwijze  

 

De werkwijze van dit project is gebaseerd op een systematische zoekactie naar onderzoeksmethodieken 

en een synthese van de gevonden methodieken. De synthese zal leiden tot een voorstel voor een 

flowchart of vragenlijst die gebruikt kan worden in discussies over de geschiktheid en toepasbaarheid 

van deze alternatieve onderzoeksmethodieken. 

Systematisch literatuuronderzoek 

De zoekopdracht bestond uit twee onderdelen. Enerzijds is gezocht naar alternatieve 

onderzoeksmethodieken in (systematische) reviews over methodieken. Daarnaast is gezocht naar 

dergelijke alternatieven in bestaande handleidingen en consensusdocumenten. 

In de voorbereiding voor dit project vonden wij een aantal artikelen welke als zogenaamde ‘key papers’ 

zijn gehanteerd2. Deze artikelen zijn gebruikt als validatie voor de zoekactie en als uitgangspunt voor de 

synthese. 

 

Methodieken voor effectiviteits- en kosteneffectiviteitsonderzoek 

Elektronische databases: 

 MEDLINE (onderzoek met zoektermen, vanaf 20103);  

 Cochrane Methodology Register (via de Cochrane Library). 

 

De elektronische databases zijn doorzocht aan de hand van een zoekstrategie. Deze is ontwikkeld in 

samenwerking met de medisch informatiespecialist van het Dutch Cochrane Centre. 

De (systematische) reviews over methodieken zijn gebruikt om bestaande methodieken te identificeren. 

Een eerste, oriënterende zoekopdracht leverde, in combinatie met onze eigen bestanden, al zoveel 

materiaal op dat we er alle vertrouwen in hebben een breed overzicht te bieden, waardoor het niet 

nodig was om via contacten met experts nog naar ongepubliceerd onderzoek op te gaan. 

De selectie bestond uit twee fasen. In de eerste fase zijn de zoekresultaten gescreend op relevantie aan 

de hand van titel en abstract. De potentieel relevante artikelen/handleidingen zijn daarna full-text 

                                                           
2 West SG, Duan N, Pequegnat W, Gaist P, Des Jarlais DC, Holtgrave D et al. Alternatives to the Randomized Controlled Trial. Am 
J Public Health 2008; 98:1359-66  
Moore L, Moore GF. Public Health Evaluation: which designs work, for whom and under what circumstances? J Epidem 
Community Health 2011;65:596-7 
Bonell CP, Hargreaves J, Cousens S, Ross D, Hayes R, Petticrew M, Kirkwood BR. Alternatives to randomisation in the evaluation 
of public health interventions: design challenges and solutions. J Epidem Community Health 2011;65:582-7 
Cousens S, Hargreaves J, Bonell C, Armstrong B, Thomas J, Kirkwood BR, Hayes R. Alternatives to randomisation in the 
evaluation of public-health interventions: statistical analysis and causal inference. J Epidem Community Health 2011;65:576-81 
3 Er is gezocht vanaf 2010 vanwege de verwachte overlap met het Cochrane Methodology Register 
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bekeken en voorzien van een label om onderscheid te maken tussen specifieke onderzoeksmethoden 

(voor de inventarisatie van onderzoeksmethoden) en overige onderwerpen. De volgende labels zijn 

toegekend: onderzoeksmethode, statistische methoden, vergelijking resultaten, methodologie 

algemeen, exclusie (niet relevant). 

 

Handleidingen voor effectiviteits- en kosteneffectiviteitsonderzoek 

Handleidingen van organisaties die opdracht geven tot onderzoek, onderzoek samenvatten en/of 

methoden hiervoor ontwikkeld hebben: 

 Canadian Institute of Health Research (CIHR); 

 Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ); 

 Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG); 

 National Institute for Health Research (NIHR); 

 National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE); 

 Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN); 

 International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) Good Practices 

for Outcomes Research; 

 Cochrane Collaboration: Cochrane Non-Randomised Studies Methods Group, Effective Practice 

and Organisation of Care (EPOC) Group; 

 The Campbell Collaboration; 

 

De handleidingen zijn gebruikt om te inventariseren welke argumenten andere organisaties hanteren 

om wel of juist niet voor andere methodieken te kiezen. Per organisatie worden de kernpunten 

weergegeven. Hiermee kunnen de geïdentificeerde methodieken in perspectief geplaatst worden.  

Analyse & synthese 

Als referentiepunt in de analyse en synthesefase is het klassieke, gerandomiseerde vergelijkende 

onderzoek (randomized controlled trial – RCT) naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een 

interventie gebruikt. Hierbij worden de onderzoekseenheden (patiënten, praktijken, scholen, 

organisaties, systemen) door de onderzoekers op basis van toeval toegewezen aan de geëvalueerde 

interventie of aan een alternatief. Uitspraken over de effectiviteit en kosteneffectiviteit worden 

vervolgens geformuleerd op basis van geaggregeerde uitkomsten in de groep die was toegewezen aan 

de interventie en die in de andere groep(en). Een typisch voorbeeld is het berekenen van het verschil 

tussen de gemiddelde uitkomst in de interventiegroep en de gemiddelde uitkomst in de controlegroep. 

Als alternatieven voor de RCT worden gedefinieerd alle methodieken waarbij de toewijzing van de 

interventie op een andere manier plaatsvindt dan door de onderzoekers op basis van toeval.  
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Zoals gesteld in Hoofdstuk 2 zijn voor het benaderen van het perfecte onderzoek een aantal elementen 

van belang: (1) vergelijking interventie met een alternatief, (2) onder gelijke omstandigheden (3) in de 

gehele populatie die met de interventie te maken heeft.  

De gevonden methodieken zijn gecategoriseerd op grond van het eerste element: vergelijking 

interventie met een alternatief. De interventie en het alternatief kunnen worden toegewezen door de 

onderzoekers, dit is een experimentele opzet waar ook de RCT onder valt, of het toepassen van de 

interventie of alternatief wordt bepaald door de onderzoekspersonen zelf. In dat geval spreken we van 

strikt observationeel onderzoek. De onderzoeksgroepen kunnen vervolgens parallel of serieel met elkaar 

vergeleken worden, waarbij een parallelle vergelijking zorgt voor gelijke omstandigheden in de tijd. Met 

“gelijke omstandigheden” wordt ook vergelijkbaarheid van de kenmerken van de onderzoeksgroepen 

bedoeld. Door het ontbreken van randomisatie moet hier in niet-gerandomiseerd onderzoek extra 

aandacht aan worden besteed, in de onderzoeksopzet of de statistische analyse van de resultaten 

(Hoofdstuk 5). De mate van generaliseerbaarheid van de resultaten wordt besproken voor de 

afzonderlijke methodieken. 

De indeling van methodieken is als volgt:  

(a) methodieken met toewijzing van de interventie met parallelle onderzoeksgroepen 

(experimenteel onderzoek: toewijzing door of met de onderzoekers, maar dan niet 

gerandomiseerd op het niveau van de onderzoekseenheid),  

(b) onderzoeksmethoden met toewijzing van de interventie waarbij de onderzoeksgroepen niet 

parallel lopen,  

(c) methodieken waarbij de toewijzing van de interventie niet door of met de onderzoekers 

plaatsvindt en  

(d) niet vergelijkende onderzoeksmethodieken.  

Categorie (c) en (d) zijn strikt observationeel onderzoek. Bij elke methodiek is het bestaande materiaal 

gebruikt voor (1) een heldere omschrijving van de methodiek in kwestie (2) een illustratief voorbeeld en 

(3) een beknopte beschrijving van de waarden en beperkingen. Als startpunt voor het overzicht van 

onderzoeksmethodieken hebben wij het Handboek Gezondheidszorgonderzoek gebruikt4.  

Advies 

Op basis van de hiervoor gemelde analyse en synthese zal de projectgroep op grond van de bestaande 

technieken een voorzet voor een leidraad schetsen. Deze voorzet kan in een volgende fase van het 

project worden uitgewerkt tot bijvoorbeeld een flowchart of reeks vragen die gebruikt kunnen worden 

bij discussies over de geschiktheid en toepasbaarheid van deze alternatieve onderzoeksmethodieken. 

                                                           
4 Plochg T, Juttmann RE, Klazinga NS, Mackenbach JP (redactie). Handboek gezondheidszorgonderzoek. Bohn, Stafleu van 
Loghum, Houten, 2007 
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4 – Overzicht onderzoeksmethodieken 

 

De zoekstrategie in MEDLINE en het Cochrane Methodology Register leverde 1513 referenties op, 

hiervan waren er 99 potentieel relevant. Naast artikelen over specifieke onderzoeksmethodieken 

vonden we ook artikelen die overkoepelende onderwerpen behandelen zoals een vergelijking van de 

resultaten gevonden in een RCT versus niet-gerandomiseerde onderzoeksmethoden of statistische 

methoden voor het vergroten van de vergelijkbaarheid (uitgewerkt in Hoofdstuk 5).  

Niet elk van de potentieel relevante artikelen leverde nieuwe of aanvullende informatie; de 

verscheidenheid van de te onderzoeken onderzoeksmethodieken is niet oneindig. Naast de artikelen is 

het Handboek Gezondheidszorgonderzoek als bron geraadpleegd.  

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste niet-gerandomiseerde onderzoeksmethoden om de 

effectiviteit van een interventie te bepalen besproken. Om het overzicht compleet te maken starten we 

met een opsomming van varianten van RCT’s. Bij het indelen van de onderzoeksmethodieken is 

onderscheid gemaakt tussen wel/geen toewijzing van de interventie door de onderzoeker, aan- of 

afwezigheid van vergelijkende onderzoeksgroepen, die wel of niet parallel worden vergeleken (waarbij 

een parallelle vergelijking zorgt voor gelijke omstandigheden in de tijd). Per onderzoeksmethodiek is 

gezocht naar voorbeelden, een uitgebreid overzicht hiervan is bijgesloten als Appendix. Daarnaast 

worden instrumenten voor de bepaling van de methodologische kwaliteit van de verschillende 

onderzoektypen kort besproken. 

 

Tabel 1 Overzicht onderzoeksmethodieken 

Experimenteel onderzoek 
(toewijzing van de interventie, met parallelle 
onderzoeksgroepen) 

 Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek 
(RCT) 

 Cluster trial 
 Comprehensive cohort onderzoek 
 Pragmatische trial 
 Patient preference trial 

Quasi-experimenteel onderzoek 
(toewijzing van de interventie zonder parallelle 
onderzoeksgroepen) 
 

 Gecontroleerde voor-na vergelijkingen 
 Stepped wedge design 
 Tijdsreeksonderzoek 
 N=1 opzet 
 Vergelijkende gevalsstudies 
 Regression discontinuity design 

Observationeel vergelijkend onderzoek 
(geen toewijzing van de interventie) 
 

 Cohortonderzoek 
 Case-control onderzoek 

Niet vergelijkend observationeel onderzoek  Niet-vergelijkende gevalsstudies 
 Ecologisch onderzoek 

 



Alternatieven voor RCT’s Overzicht onderzoeksmethodieken  19 

Kwalitatief onderzoek 

Kwalitatieve onderzoeksmethodieken worden in gezondheidszorgonderzoek steeds meer toegepast, 

vooral bij de evaluatie van interventies met meerdere componenten zoals public health interventies. 

Kwalitatief onderzoek kan worden gebruikt voor het formuleren van de onderzoeksvraag, bijvoorbeeld 

bij het definiëren van de interventie (welke componenten behoren tot de te onderzoeken interventie en 

welke niet) en de uitkomsten (wat vinden patiënten belangrijk).5  

Daarnaast geeft kwalitatief onderzoek inzicht in het proces achter de effectiviteit, in implementatie 

vraagstukken en contextuele aspecten, door het beantwoorden van vragen als: hoe ervaren patiënten 

de aandoening, waarom werkt de interventie (of waarom niet), voor wie werkt de interventie en in 

welke omstandigheden. Voor het succesvol implementeren van (complexe) interventies zijn daarom 

zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden nodig.6  

Andere situaties waarbij kwalitatief onderzoek aangewezen is zijn situaties waar zo weinig onderzoek 

naar is gedaan dat de relevante variabelen of relaties daartussen onbekend zijn, situaties waarbij de 

resultaten van eerder onderzoek niet met elkaar in overeenstemming zijn te brengen of situaties waarbij 

de empirische werkelijkheid eerst uitvoerig in kaart dient te worden gebracht alvorens een begrip kan 

worden geoperationaliseerd in metingen.4  

Kwalitatief onderzoek kan een waardevolle ondersteuning bieden aan effectiviteitsonderzoek. Omdat 

dit rapport zich op uitsluitend op de effectiviteitsvraag richt valt een uitputtende beschrijving van 

kwalitatief onderzoek buiten het bestek van dit project.  

 

Experimenteel onderzoek 

(Onderzoeksmethodieken met toewijzing van de interventie in parallelle 

onderzoeksgroepen ) 

Binnen een experimenteel onderzoek is een grote mate van controle over de 

onderzoeksomstandigheden. Verstorende omgevingsfactoren worden zo veel mogelijk uitgesloten door 

controle over de inclusie van deelnemers, de toedeling naar onderzoeksgroepen, de uitvoering van de 

interventies, de metingen en de externe invloeden. 

 

Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) 

Prospectieve vergelijking tussen een groep die aan een bepaalde interventie wordt blootgesteld en een 

groep waarbij dat niet het geval is. Samenstelling van de onderzoeksgroepen wordt door lot bepaald. 

Hoge interne validiteit. Externe validiteit is soms beperkt. 

                                                           
5 Noyes J, Popay J, Pearson A, Hannes K, Booth A. Chapter 20: Qualitative research and Cochrane reviews. In: 
Higgins JPT, Green S (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 (updated 
March 2011). The Cochrane Collaboration, 2011. Available from www.handbook.cochrane.org  
6 Petticrew M, Roberts H. Evidence, hierarchies, and typologies: horses for courses. J Epidemiol Health 
2003;57:527-529 
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Alternatieve benamingen en varianten 

Randomized controlled trial; controlled clinical trial; Zelen design; block-randomized controlled trial; 

single randomized consent trial; double randomized consent trial; randomized play-the-winner design; 

randomized discontinuation trial; placebo run-in trial; change to open-label trial. 

 

Voorbeeld 

Effectiviteit van opvoedingsondersteuning bij gezinnen waarin een peuter of kleuter opgroeit 

met emotionele- en/of gedragsproblemen (ZonMw project 157001023). 

 

Cluster trial (Bland JM, 2004) 

De eenheid van toewijzing van de interventies is niet het individu, maar een groep individuen (clusters), 

zoals wijken, schoolklassen of huisartspraktijken. Clusters worden op basis van toeval ingedeeld naar 

een interventiegroep en controlegroep: cluster randomized trial. Deze onderzoeksmethodiek wordt 

vooral gebruikt voor de evaluatie van interventies met betrekking tot werkprocessen (bijvoorbeeld 

implementatie van richtlijnen). 

Toewijzing van de interventie is relatief eenvoudig. ‘Contaminatie’ (beïnvloeding van personen die de 

ene interventie ondergaan door personen die een andere interventie ondergaan) wordt voorkómen. 

De ‘power’ van het onderzoek wordt vooral bepaald door het aantal clusters, dat veelal beperkt is. 

Clusters kunnen op relevante kenmerken verschillen, waardoor de interne validiteit in het geding kan 

komen. Gezien complexiteit van de interventies en vaak lange tijd tussen toepassing en resultaat 

worden vaak intermediaire uitkomsten gebruikt. 

 

Alternatieve benamingen of varianten 

Experimentele studies met enkele zeer grote clusters; community intervention trials; community 

randomized trials; cluster randomized trials; group-randomized trials; place-randomized trials. 

 

Voorbeelden 

1. Evaluatieonderzoek van actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit! voor bevordering van 

zelfmanagement en zelfredzaamheid bij jongeren met chronische aandoeningen in de 

transitiefase (ZonMw project 157002006) 

2. Evaluation of 'Schoolgruiten': Determinants, effects and differences according to ethnic 

background and socio-economic status (ZonMw project 62000003) 

3. Effectevaluatie van de vierde herziene versie Lang Leve de Liefde (ZonMw projectnummer 

124270003) 

4. Community Intervention Trial for Smoking Cessation (COMMIT): I. cohort results from a four-

year community intervention. Am J Public Health. 1995 Feb;85(2):183-92. 

 

Comprehensive cohort onderzoek (CCO) (Olschewski M, 1985) 

Prospectieve cohortstudie met een nested RCT in het cohort. Alle patiënten die in aanmerking komen 

voor de RCT worden gevolgd, dus ook de groep die geen informed consent geeft. De interventie zal 

worden toegewezen aan de hand van voorkeuren van de patiënt en/of arts. 
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In een CCO zal de totale onderzoekspopulatie naar verwachting groter zijn dan in een enkele RCT, omdat 

voor een deel van de in aanmerking komende patiënten die weigeren deel te nemen aan de RCT een 

CCO een goed alternatief biedt. 

De grotere steekproefomvang kan hogere kosten meebrengen (administratie en follow-up), tenzij de 

gegevensverzameling routinematig kan worden uitgevoerd. Ook kunnen de totale resultaten moeilijk te 

interpreteren zijn, omdat binnen een subcohort ‘residual confounding’ kan zijn opgetreden. Hiervoor 

kunnen statistische correctiemethoden worden gebruikt (zie Hoofdstuk 5). 

 

Alternatieve benaming of varianten 

Prospectief cohort onderzoek met nested RCT. 

 

Voorbeeld 

The CASS study: a randomized trial of coronary artery bypass surgery. Comparability of entry 

characteristics and survival in randomized patients and nonrandomized patients meeting 

randomization criteria. [no authors listed]. J Am Coll Cardiol 1984;3:114–28. 

 

Pragmatische trial (Schwartz D and Lellouch J, 1967)  

Pragmatische trials worden gekenmerkt door weinig strenge selectie van patiënten voor het onderzoek, 

behandelingen die conform de alledaagse praktijk zijn en open zijn, uitkomstmaten die zich richten op 

de consequenties voor de patiënt en een intention to treat-analyse. 

Goede weerspiegeling van de dagelijkse praktijk m.b.t. de opzet en het opstellen van de inclusiecriteria 

en de keuze van de onderzoeksuitkomsten, waarbij het perspectief van de patiënt zeer belangrijk is. 

 

Voorbeeld 

Thomas E, van der Windt DA, Hay EM, Smidt N, Dziedzic K, Bouter LM, Croft PR. Two pragmatic 

trials of treatment for shoulder disorders in primary care: generalisability, course, and 

prognostic indicators. 

Ann Rheum Dis. 2005 Jul;64(7):1056-61. Epub 2005 Jan 7. 

 

Patient-preference trial (Brewin CR, 1989) 

Onderzoeksmethodiek waarin rekening wordt gehouden met de voorkeuren van de patiënt om zo de 

therapietrouw en rekrutering te verhogen. Randomisatie is niet geschikt wanneer patiënten zeer sterke 

voorkeuren hebben. Verhoogt rekrutering van patiënten en therapietrouw, wanneer ze de behandeling 

van keuze ontvangen. Geeft een betere schatting van de effectiviteit van een behandeling. 

 

Voorbeeld 

Henshaw RC, Naiji SA, Russell IT, Templeton AA. Comparison of medical abortion with surgical 

vacuum aspiration: women’s preferences and acceptability of treatment. BMJ 1993;307:714–17. 
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Quasi-experimenteel onderzoek 

(Onderzoeksmethodieken met toewijzing van de interventie, zonder  

parallelle onderzoeksgroepen) 

Hypothese is vaak dat een bepaalde interventie effectiever is dan een andere interventie of geen 

interventie (superioriteit). Soms is de hypothese dat de interventies evenveel effect hebben 

(equivalentie). Voorzichtigheid is geboden bij het trekken van conclusies over effecten.  

Vergeleken met RCT’s zijn de omstandigheden levensechter; deelnemers zijn doorgaans meer 

representatief voor een bepaalde groep en de interventies zijn minder gestandaardiseerd. 

 

Gecontroleerde voor-na vergelijkingen (Wensing M en Van der Weijden T, 2007, Handboek) 

Controlegroep gezocht met dezelfde eigenschappen als de experimentele groep, voorafgaand aan de 

interventie (prospectief design). De vergelijkbaarheid wordt gezocht op factoren die prognostisch zijn 

voor de onderzochte uitkomsten. 

Bij beide groepen worden gegevens verzameld over de uitkomsten voordat en nadat de interventie is 

uitgezet in de experimentele groep. In de analyse worden de verschilscores (verschil tussen voor- en 

nameting) tussen de experimentele en controlegroep vergeleken.  

 

Voorbeelden 

1. From 'problem district' to 'power district': does the health of residents benefit? Evaluation of 

the population health impact of a programme of the Dutch Minister of Housing, Communities 

and Integration (ZonMw project 121010009) 

2. Ytterstad B, Søgaard AJ. The Harstad Injury Prevention Study: prevention of burns in small 

children by a community-based intervention. Burns. 1995 Jun;21(4):259-66. 

 

Stepped wedge design (Brown CA 2006) 

Wanneer het niet mogelijk is om de afzonderlijke eenheden (patiënten, leerlingen, etc.) apart te 

randomiseren, dan is een randomisatie op clusterniveau (zie hierboven) of een gespreide introductie 

van de interventie in de tijd (over een aantal clusters) een alternatief. 

 

Alternatieve benaming of varianten 

Spaced introduction designs; staggered designs. 

 

Voorbeeld 

Levy RW, Rayner CR, Fairley CK, Kong DCM, Mijch A, Costello K, McArthur C. Multidisciplinary 

HIV Adherence Intervention: A Randomized Study. AIDS Patient Care and STDs 2004;18(12):728-

35. doi:10.1089/apc.2004.18.728.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brown%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17092344
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Tijdreeksonderzoek (Wensing M en Van der Weijden T, 2007, Handboek) 

Onderzocht wordt of het effect van een interventie significant groter is dan de onderliggende 

veranderingen door andere oorzaken dan de interventie (verstorende omgevingsvariabelen). Er worden 

gegevens verzameld over de uitkomst op veel tijdsmomenten voordat en nadat de interventie wordt/is 

uitgezet. De vele meetmomenten voor en na de interventie maakt het mogelijk inzicht te krijgen in 

plotselinge veranderingen door andere oorzaken van buitenaf.  

 

Alternatieve benamingen of varianten 

(Interrupted) time series analysis. 

 

Voorbeeld 

Landoh ED, Tchamdja P, Saka B, Tint KS, Gitta SN, Wasswa P, Christiaan de J. Morbidity and 

mortality due to malaria in Est Mono district, Togo, from 2005 to 2010: a times series analysis. 

Malar J. 2012 Nov 23;11:389. doi: 10.1186/1475-2875-11-389. 

 

N=1 onderzoek (Guyatt GH, 1990) 

Een onderzoeksmethodiek waarin een enkele patiënt het hele proces is. Bij dit proces wordt een 

willekeurige toewijzing gebruikt om de volgorde te bepalen waarin een experimentele en een controle-

interventie worden gegeven aan één patiënt.  

Wordt gebruikt om de effectiviteit vast te stellen van een interventie bij één patiënt met een chronische 

aandoening, waarbij de uitkomst omkeerbaar is. Aan de hand van series van n=1 studies worden 

uitspraken gedaan over gemiddelde effecten. 

Met dit type onderzoek kan experimentele vooruitgang worden geboekt zonder grote trials te hoeven 

opzetten. Effectiviteit kan worden aangetoond voor één bepaalde patiënt (hoge interne en externe 

validiteit). 

 

Alternatieve benamingen of varianten 

Multi-crossover, randomized, single-patient trials. 

 

Voorbeelden 

1. Wegman ACM, van der Windt DAWM, Bongers M, Twisk JWR, Stalman WAB and de Vries 

ThPGM. Efficacy of temazepam in frequent users: a series of N-of-1 trials. Family Practice 2005; 

22: 152–159. 

2. Sung L, Tomlinson GA, Greenberg ML, Koren G, Judd P, Ota S, Feldman BM. Serial controlled N-

of-1 trials of topical vitamin E as prophylaxis for chemotherapy-induced oral mucositis in 

paediatric patients. Eur J Cancer. 2007 May;43(8):1269-75. Epub 2007 Mar 23. 

 

Vergelijkende gevalstudies (Wensing M en Van der Weijden T, 2007, Handboek) 

Gevalsstudies beogen een gedetailleerd inzicht te bieden in interventies, activiteiten, ervaring en 

omgevingsinvloeden. Toetsende gevalsstudies beogen determinanten van verandering, zoals 

interventies, te vinden middels systematische vergelijking (vergelijken van succesvolle projecten versus 

niet-succesvolle projecten om determinanten van succes te bepalen). Idealiter worden de gevallen 
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(minimaal 2 en maximaal 20) zo geselecteerd dat er voldoende variatie bestaan ten aanzien van 

relevante determinanten (in werkelijkheid niet altijd mogelijk). Niet één bepaalde methode van 

gegevensverzameling, maar vanuit verschillende invalshoeken. Gewoonlijk geen statistische, maar 

beschrijvende analyse.  

 

Alternatieve benamingen of varianten 

Comparative case series; comparative case studies. 

 

Voorbeeld 

Prins MA, Verhaak PF, Hilbink-Smolders M, Spreeuwenberg P, Laurant MG, van der Meer K, van 

Marwijk HW, Penninx BW, Bensing JM. Outcomes for depression and anxiety in primary care 

and details of treatment: a naturalistic longitudinal study. BMC Psychiatry. 2011 Nov 18;11:180. 

doi: 10.1186/1471-244X-11-180. 

 

Regression discontinuity design (Thistlewaite D and Campbell D, 1960) 

De interventie wordt toegewezen boven een bepaalde drempelwaarde van een variabele, waarna 

vergelijkingen worden gemaakt binnen eenheden rondom de grenswaarde. Het behandeleffect wordt 

dan met regressietechnieken geschat: non-parametrisch (local linear regression) of parametrisch 

(polynomiale regressie). De centrale gedachte is dat de ‘grensgevallen’ sterk op elkaar lijken, en dat de 

toewijzing van de interventie voor eenheden met de grenswaarde als ‘random’ kan worden beschouwd.  

Veel gebruikt in programma-evaluaties of wanneer units geen patiënten zijn maar bv. scholen of 

districten. Is als eerste toegepast voor de evaluatie van scholarship programma's. 

 

Voorbeeld 

Linden A, Adams JL, Roberts N. Evaluating disease management programme effectiveness: an 

introduction to the regression discontinuity design. J Eval Clin Pract. 2006 Apr;12(2):124-31. 

 

Observationeel vergelijkend onderzoek 

(Vergelijkende onderzoeksmethodieken zonder toewijzing van de interventie 

door de onderzoeker)  

Cohortonderzoek (Moons KGM en Burger H, 2007, Handboek) 

Definitie van een cohort is het hebben van een bepaalde ziekte of een bepaalde blootstelling 

(risicofactor voor het krijgen van een aandoening, bijvoorbeeld roken). Uitgangspunt is het 

toepassen/ondergaan van de interventie. In een vergelijkend cohortonderzoek worden de deelnemers 

die de interventie hebben ondergaan/toegepast (indexgroep) vergeleken met deelnemers die de 

interventie niet hebben ondergaan/toegepast (controlegroep). De index- en controlegroep(en) worden 

gevolgd in de tijd om te observeren bij wie de uitkomst optreedt. 

Vergeleken met een RCT geeft een vergelijkend cohortonderzoek een reeëler beeld van het te 

verwachten effect in de praktijk. De grootste uitdagingen zijn:  
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Confounding by indication: behandelde patiënten (indexgroep) zullen door de indicatiestelling altijd 

anders zijn dan de niet-behandelde patiënten. Oplossing: meten van de factoren die de verschillen in 

indicatie bepalen en hiervoor corrigeren in de analyse. Selectiebias: verschil in voorkomen van de 

uitkomst tussen index- en controlegroep door aard van de selectie (bv. ‘healthy worker effect’). Meer 

over statistische technieken voor het corrigeren voor confounding in Hoofdstuk 5. 

 

Alternatieve benamingen of varianten 

- Prospectief cohort onderzoek; follow-up onderzoek: interventie en uitkomst vinden plaats in 

heden en hebben nog niet plaatsgehad bij aanvang van het onderzoek. 

- Retrospectief cohortonderzoek; historisch cohort onderzoek: bij aanvang van het onderzoek 

hebben interventie en uitkomst in verleden plaatsgehad maar zijn nog niet gemeten; 

cohortdeelnemers worden gevolgd van verleden naar heden. Afhankelijkheid van de 

betrouwbaarheid van in het verleden vastgelegde gegevens. 

 

Voorbeelden 

1. INPACT: IVO Nutrition and Physical Activity Child cohorT Naar de invloed van ouders op het eet- 

en beweeggedrag van basisschoolleerlingen in Nederland. Hoe kunnen ouders overgewicht bij 

hun kind voorkomen? (ZonMw project 121010011) 

2. Angrisani L et al. Obese teenagers treated by Lap-Band System: The Italian experience. Surgery. 

2005 Nov;138(5):877-81. 

3. Lalmohamed A, de Vries F, Bazelier MT, Cooper A, van Staa TP, Cooper C, Harvey NC. Risk of 

fracture after bariatric surgery in the United Kingdom: population based, retrospective cohort 

study. BMJ. 2012 Aug 3;345:e5085. doi: 10.1136/bmj.e5085. 

 

Case-control onderzoek (Moons KGM en Burger H, 2007, Handboek) 

Cases, bijvoorbeeld patiënten met een bepaalde uitkomst, worden verzameld samen met een 

steekproef van 'controles' zonder de bepaalde uitkomst. Bij cases en controles wordt de frequentie van 

de determinant (zorginterventie) bepaald. De mate waarin de frequentie van de aanwezigheid van de 

interventie verschilt tussen de cases en controles is een maat voor de associatie tussen interventie en 

uitkomst. Controles moeten de populatie waaruit de cases zijn voortgekomen representeren, in het 

bijzonder de frequentie van de zorginterventie. 

Risico van confounding by indication en selectiebias, dit treedt op als vaststelling van de 

determinantstatus cases verschilt van vaststelling determinantstatus controles. Wanneer de 

gegevensverzameling ter vaststelling van de determinant status retrospectief plaatsvindt, zal er risico 

zijn op ‘recall bias’ (d.w.z. dat het geheugen selectief de uitkomst beïnvloedt).  

 

Alternatieve benamingen of varianten 

Patiëntcontrole onderzoek; prospectief case-control onderzoek; cross-sectioneel case-control 

onderzoek; nested case-controle onderzoek; gematcht case-control onderzoek. 
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Voorbeelden 

1. Improving FOBT based colorectal cancer screening by faeces DNA testing: Copy number and 

promoter methylation profiling of faeces derived DNA for secondary prevention of colorectal 

cancer (ZonMw Project 61200022). 

2. Parvanova A, Iliev I, Filipponi M, Dimitrov BD, Vedovato M, Tiengo A, Trevisan R, Remuzzi G, 

Ruggenenti P.Insulin resistance and proliferative retinopathy: a cross-sectional, case-control 

study in 115 patients with type 2 diabetes. J Clin Endocrinol Metab. 2004 Sep;89(9):4371-6. 

3. Vasquez H, Mazure R, Gonzalez D, Flores D, Pedreira S, Niveloni S, Smecuol E, Mauriño E, Bai JC. 

Risk of fractures in celiac disease patients: a cross-sectional, case-control study. Am J 

Gastroenterol. 2000 Jan;95(1):183-9. 

4. Sergio B. Wey, MD; Motomi Mori, MS; Michael A. Pfaller, MD; Robert F. Woolson, PhD; Richard 

P. Wenzel, MD, MSc . Risk Factors for Hospital-Acquired Candidemia: A Matched Case-Control 

Study. Arch Intern Med. 1989;149(10):2349-2353. 

 

 

Observationeel niet-vergelijkend onderzoek 
 

Niet-vergelijkende gevalstudies (Chambers 2009) 

Snel en eenvoudig uitvoerbaar. Kan, vergeleken met RCT, aanvullende informatie leveren. Geschikt voor 

in kaart brengen van (ernstige) bijwerkingen / neveneffecten (langere follow-up duur, voldoende grote 

aantallen, minder strikte inclusiecriteria). Kan enig inzicht geven in het effect van zich snel 

ontwikkelende technologieën waar nog geen of weinig RCT’s voorhanden zijn (bijvoorbeeld chirurgische 

interventies) met het gevaar dat dit soort resultaten uit centra komt met specifieke ervaring. Ook 

campagnes of verbeterprojecten kunnen de onderzoekseenheid zijn. 

Geen vergelijking met alternatieve situatie indien interventie niet ingevoerd wordt. Selectieproces vaak 

niet transparant en confounding by indication. Beperkte bewijs voor systematische verschillen in effect 

tussen resultaten van RCT’s en indirecte vergelijkingen van niet-vergelijkende case series. 

 

Alternatieve benamingen of varianten 

Niet-vergelijkend cohort onderzoek; case-series. 

 

Voorbeeld 

Bourke JP, Dunuwille A, O’Donnell D, Jamieson S, Furniss SS. Pulmonary vein ablation for idiopathic 

atrial fibrillation: six month outcome of first procedure in 100 consecutive patients. Heart 

2005;91:51e7. 

 

Ecologisch onderzoek (Moons KGM en Burger H, 2007, Handboek) 

Associatie tussen interventie en uitkomst bestudeerd op geaggregeerd niveau, zoals regio's of 

tijdsperioden. Vragen op geaggregeerd niveau kunnen worden beantwoord, zoals "Heeft de introductie 

van antibiotica geleid tot een verlaging van de ziektecijfers aan infectieziekten?" of “Is het aantal 

infecties onder een aanvaardbaar percentage te brengen”? Bij dergelijke vragen wordt nooit een 
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controlegroep gebruikt, altijd alleen de wenselijke norm. Het nadeel is dat de resultaten moeilijk te 

vertalen zijn naar een individueel niveau (‘cross-level bias’ / ‘ecological fallacy’). 

 

Instrumenten voor het bepalen van de  

methodologische kwaliteit van de verschillende onderzoektypen 

 

Een door The Cochrane Collaboration ontwikkeld instrument voor inschatting van de kans op 

vertekening in een RCT is de Cochrane risk of bias tool (Higgins 2011). Hoewel dit instrument ook – in 

aangepaste vorm – gebruikt wordt voor cohortonderzoek en patiëntcontroleonderzoek is een geschikter 

en algemeen geaccepteerd instrument voor deze typen onderzoek de Newcastle Ottawa Scale (Wells 

2012). In hoofdstuk 14 (‘Adverse effects’) van het Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 

Interventions worden kwaliteitscriteria gegeven voor de beoordeling van RCT’s, cohort- en 

patiëntcontroleonderzoeken betreffende ernstige neveneffecten (Loke 2011). In onze literatuurstudie 

stuitten wij ook op een checklist voor de beoordeling van observationele studies naar ernstige 

bijwerkingen en neveneffecten (‘harm’) van geneesmiddelen. Het betreft de “McMaster tool for 

assessing quality of harms assessment and reporting in study reports (McHarm)” (Chou 2010). Overigens 

bestaan er voor de beoordeling van de kwaliteit van observationeel onderzoek vele andere lijsten. Voor 

een overzicht verwijzen wij naar Deeks 2003 en Sanderson 2007. 

 

De Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Review Group heeft een ‘data collection 

checklist’ ontwikkeld waarin zij kwaliteitscriteria geven voor gecontroleerde voor-na vergelijkingen en 

tijdreeksstudies 

(http://epoc.cochrane.org/sites/epoc.cochrane.org/files/uploads/datacollectionchecklist.pdf). 

 

Voor de beoordeling van (niet-)vergelijkende case series zijn voor zover wij konden nagaan geen 

generieke gevalideerde instrumenten beschikbaar. Chambers en collega’s presenteren een checklist met 

als mogelijke kwaliteitscriteria prospectieve, opeenvolgende selectie van deelnemers, duidelijke 

selectiecriteria, valide meting van prognostische factoren en uitkomsten, correcte analyse, beperking 

uitval van deelnemers (Chambers 2009). In het eerder genoemde hoofdstuk 14 (‘Adverse effects’) van 

het Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions worden ook kwaliteitscriteria gegeven 

voor de beoordeling van case series (Loke 2011). 

 

Algemeen geaccepteerde kwaliteitscriteria voor de overige typen onderzoek zijn ons niet bekend. In 

Appendix 3 van het HTA rapport van MacLehose 2000 wordt een generiek samengesteld rijtje criteria 

gepresenteerd voor de beoordeling van ieder type vergelijkende studie (‘Quasi Experimental or 

Obervational Study (QEO)’) (MacLehose 2000):  

 Eligibility: dezelfde in- en exclusiecriteria gebruikt voor alle onderzoeksarmen?  

 Contemporaneity: alle onderzoeksarmen in dezelfde periode gerekruteerd? 

 Blinding of outcome assessment: geblindeerde uitkomstmeting? 
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 Confounding by severity: analyse gecorrigeerd voor ziekte-ernst? 

 Confounding by comorbidity: analyse gecorrigeerd voor comorbiditeit? 

 Confounding by other prognostic factors: analyse gecorrigeerd voor andere mogelijke confounders? 

Deze criteria zijn algemeen toepasbaar voor vergelijkende onderzoeken. 

 

Niet onvermeld mogen blijven enkele handleidingen voor rapportage van verschillende onderzoektypen, 

zoals bijeengebracht door het EQUATOR Netwerk. De meest bekende zijn de CONsolidated Standards of 

Reporting Trials (CONSORT) statement voor rapportage van RCT’s en STrengthening the Reporting of 

OBservational studies in Epidemiology (STROBE) voor rapportage van cohort-, patiëntcontrole- en cross-

sectionele onderzoeken. Een minder bekende lijst is de Transparent Reporting of Evaluations with 

Nonrandomized Designs (TREND) lijst die bedoeld is voor de rapportage van niet-gerandomiseerde 

evaluaties van gedrags- en public health interventies. Een verwijzing naar deze checklisten is te vinden in 

de referentielijst. 
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5 – Statistische technieken voor het vergroten van de vergelijkbaarheid 

 

In het vorige hoofdstuk zijn niet-gerandomiseerde onderzoeksmethoden als alternatieven voor RCT’s 

besproken. Anders dan in RCT’s kunnen in niet-gerandomiseerde studies door het ontbreken van 

randomisatie de interventie en controle groep op meer factoren dan alleen de interventie verschillen. 

Indien die factoren van invloed zijn op de uitkomsten kan confounding optreden: het effect van de 

interventie is verstoord, het werkelijke effect wordt over- of onderschat.  

Om een dergelijke onbalans van factoren in niet-gerandomiseerd onderzoek zoveel mogelijk te 

voorkomen kunnen bepaalde elementen aan de onderzoeksopzet toegevoegd worden, zoals matching 

(zie Hoofdstuk 4). Voor het corrigeren voor confounding kunnen statistische analyse methoden gebruikt 

worden. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste technieken kort besproken7.  

Gestratificeerde analyse 

Een gestratificeerde analyse omvat het vormen van strata op basis van de potentiële confounders 

(bijvoorbeeld geslacht, BMI, roken), het berekenen van het effect van de interventie voor ieder stratum 

en – indien de stratumspecieke effecten niet van elkaar verschillen - het combineren van de 

stratumspecifieke effecten tot een voor confounding gecorrigeerd effecta,b. 

 

Regressieanalyse 

Als er veel (categorieën van) confounders zijn kan multivariabele regressieanalyse toegepast worden. Dit 

wil zeggen dat de uitkomst wordt geschat terwijl tegelijkertijd rekening wordt gehouden met andere 

variabelen (confounders). Het effect van de interventie wordt gecorrigeerd voor de confounders geschat. 

Het resultaat is dan een schatting van het conditioneel effect, dit in tegenstelling tot het marginale 

effect (in de gehele onderzoeksgroep). Voorbeelden van veelgebruikte regressieanalysemethoden zijn 

logistische regressie en het proportional hazards modela,b. 

 

Ongemeten confounding 

Voor bovenstaande methoden geldt dat alleen gecorrigeerd kan worden voor confounders die gemeten 

zijn. Niet goed gemeten, of niet gemeten confounders kunnen zorgen voor residuele (of onbekende) 

confounding.  Over ongemeten confounders kunnen ook op basis van externe kennis (bijvoorbeeld 

                                                           
7 Gebaseerd op:  
(a) Cousens S et al. Alternatives to randomisation in the evaluation of public-health interventions: statistical analysis and causal 

inference. J Epidem Community Health 2011;65:576-581 

(b) Groenwold RRH. Verstoring in observationeel onderzoek: confounding. Methodologie van onderzoek 2. Ned Tijdschr 

Geneesk 2012;156:A4221 

Artikelen uit de zoekactie die als onderwerp statistische analyse van confounding in observationeel onderzoek hadden zijn 

nagekeken op eventueel aanvullende technieken 



Alternatieven voor RCT’s Statistische technieken  31 

literatuuronderzoek) veronderstellingen worden gedaan over het type of de omvang van de ongemeten 

confounder. Huidig onderzoek richt zich op het efficiënt integreren van externe kennis over ongemeten 

confoundersb. 

 

Instrumentele variabelen 

Hierbij wordt verondersteld dat een instrument (of instrumentele variabele) de rol van randomisatie kan 

spelen, waardoor voor gemeten en ongemeten confounding gecorrigeerd kan worden. Dit instrument 

moet een proxy zijn voor de interventie, maar geen directe associatie hebben met de uitkomst (anders 

dan via de interventie) en ook niet geassocieerd zijn met ongemeten confounders (zoals 

omgevingsfactoren, organisatorische aspecten, ziektelast). De verhouding tussen het effect van het 

instrument op de uitkomst en anderzijds het effect van het instrument op de interventie geeft het 

‘ware’ effect van de interventie op de uitkomst weer. Het aantal variabelen dat geschikt is als 

instrument lijkt vooralsnog beperkt maar krijgt momenteel volop aandacht in onderzoeka.  

 

Propensity scores 

De propensity score is de kans dat iemand een bepaalde interventie krijgt toegewezen, gegeven zijn 

kenmerken (confounders). Aan de hand van een regressiemodel kunnen deze propensity scores uit de 

onderzoeksdata afgeleid worden. Personen met dezelfde score worden gegroepeerd. Binnen iedere 

groep zullen personen vergelijkbaar zijn wat betreft confounders, net als in een RCT. Door de propensity 

score groep op te nemen in een gestratificeerde analyse of multivariabele regressieanalyse kan een voor 

de confounders gecorrigeerd effect van de interventie worden berekend a,b. 

 

Gebruik van de pre-interventie waarden voor de uitkomsten in de analyse 

Pre-interventie waarden voor de uitkomst kunnen op twee manier gebruikt worden: 1) door deze 

variabelen op dezelfde manier als confounders in de analyse mee te nemen of 2) door verandering in 

uitkomst tussen start en einde van de interventie te berekenen en de analyse te baseren op de 

verandering in uitkomst in plaats van de waarde aan het einde van de interventie (of follow up)a.  

Aandachtspunt: in studies waarin de interventie niet wordt toegewezen aan individuen, maar aan 

clusters of bij voor-na vergelijkingen (time series) moet bij het corrigeren voor confounders rekening 

worden gehouden met deze manier van toewijzing van de interventie, bijvoorbeeld door het toepassen 

van multi-level analyse.  

 

  

 



Alternatieven voor RCT’s Aanpak andere organisaties  32 

6 – Aanpak andere organisaties 

 

Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van handleidingen van organisaties die – naast ZonMw – opdracht 

geven tot onderzoek of onderzoek samenvatten ten behoeve van beslissingen in de gezondheidszorg. 

De opsomming van organisaties is niet volledig, maar geeft een beeld van de verscheidenheid aan 

benaderingen. 

 

Nationaal:  

 College voor zorgverzekeringen (CVZ) 

 Centraal Begeleidingsorgaan voor de gezondheidszorg (CBO) 

 Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 

 Orde van Medisch Specialisten 

 Centrum Gezond Leven (onderdeel van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)  

 Trimbos 

 

Internationaal: 

 Canadian Institute of Health Research (CIHR); 

 Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ); 

 Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG); 

 National Institute for Health Research (NIHR); 

 National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE); 

 Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN); 

 International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) Good Practices 

for Outcomes Research; 

 Cochrane Collaboration: Effective Practice and Organisation of Care (EPOC) Group, Non-

Randomised Studies Methods Group; 

 The Campbell Collaboration 

 

Werkwijze 

Websites van betreffende organisaties zijn doorzocht met termen ‘random’ en ‘RCT’. Daarnaast hebben 

werkgroepleden informatie aangedragen. De resultaten zijn samengevat in tabelvorm. Per organisatie 

zijn de kernpunten (geformuleerd door de onderzoekers) weergegeven. 
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GRADE8 

Uit de tabel blijkt dat een aantal organisaties aangeeft over te (willen) stappen naar de GRADE 

systematiek, of hebben hun bestaande systeem inmiddels vervangen. In Nederland geldt dit voor het 

CBO en de Orde van Medisch Specialisten, die sinds kort volgens de GRADE methodiek werken. De NHG 

experimenteert met GRADE en past het in steeds meer richtlijnen toe.  

GRADE is een raamwerk dat gebruikt kan worden voor het onderbouwen van beslissingen in de 

gezondheidszorg, of het nu gaat om patiëntenzorg of publieke gezondheidszorg. Centraal staat het 

systematisch en transparant graderen van de kwaliteit van evidence (zeer laag, laag, matig, hoog) en 

sterkte van aanbevelingen (sterk of zwak/conditioneel).  

Voor therapeutische vragen gelden RCT’s als hoge kwaliteit evidence en observationale studies als lage 

kwaliteit evidence. Vervolgens kunnen beperkingen in de studieopzet, indirecte PICO-elementen, 

inconsistente bevindingen tussen studies, niet-precieze effectschattingen en het vermoeden van 

publicatiebias het niveau van de kwaliteit verlagen. Valide observationale studies kunnen onder 

bepaalde omstandigheden de kwalificatie matige of zelfs hoge kwaliteit evidence krijgen. Volgens de 

GRADE systematiek kan evidence gebaseerd op observationele studies van hoge kwaliteit zijn en 

evidence gebaseerd op RCT’s van lage kwaliteit. Met andere woorden: het gaat niet om de 

onderzoeksmethodiek zelf, maar om de kwaliteit van de evidence. In de factoren die de kwaliteit van de 

evidence bepalen zien we de eerder genoemde elementen interne validiteit en toepasbaarheid terug.  

                                                           
8 www.gradeworkinggroup.org  

http://www.gradeworkinggroup.org/
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Organisatie Kernpunten Handleiding/advies 

Nationaal   

College voor 
zorgverzekeringen 
(CVZ) 

Evidence hiërarchie met RCT als 
onderzoeksdesign met sterkste 
bewijskracht. Interne validiteit is 
leidend. 
 
Beoordeling kan gebaseerd 
worden op lagere (niet-
gerandomiseerde evidence) 
indien RCT’s niet vereist kunnen 
worden en de NRS consistent en 
actueel zijn. 
 
Opmerking: 
CVZ werkt aan een nieuwe 
beoordelingssystematiek met de 
term “passend bewijs” als 
uitgangspunt. 
 
 

In situaties waarin er geen studie van niveau A1 of (afgeronde) studies op A2-niveau gepubliceerd zijn, betrekt het CVZ 
in zijn beoordeling evidence van lagere orde (onderzoeken van niveau B, C en D9). Evidence-based medicine (EBM) is, 
zoals eerder gezegd, niet beperkt tot gerandomiseerde trials, meta-analyses of systematische reviews; een positieve 
beslissing kan ook op basis van lagere evidence worden genomen. Er gelden in dat geval wel een aantal 
voorwaarden/kanttekeningen: 

 de betreffende studies en bronnen moeten qua uitkomst consistent en actueel zijn; 

 nagegaan moet worden waarom er geen evidence van hoger niveau beschikbaar is; 

 er dienen plausibele, zwaarwegende argumenten te zijn waarom geen bewijskracht van het hoogste niveau bestaat. 
Alleen dan kan op basis van lagere evidence de conclusie worden getrokken dat er sprake is van zorg conform stand van 
de wetenschap en praktijk.  
In de volgende situaties kan een positieve beslissing tot stand komen op grond van lagere evidence. Het gaat dan om 
situaties waarbij vastgesteld wordt dat geen (aanvullende) RCT’s vereist kunnen worden en waarvoor tevens geldt dat 
de lagere evidence zodanig overtuigend (consistent en actueel) is dat geconcludeerd kan worden dat de te beoordelen 
zorg voldoet aan de vereiste stand van de wetenschap en praktijk. Het gaat om de volgende situaties:  

 Interventies waarbij het niet ethisch verantwoord is om tot (gerandomiseerd) onderzoek over te gaan. Dat geldt 
voor interventies bij wilsonbekwamen (kinderen, demente personen, geestelijk gehandicapten) en voor interventies 
die ingezet worden op IC’s en bij levensbedreigende, acute situaties. Uitzonderingen hierop zijn therapeutisch 
onderzoek, waarbij de studie ten goede kan komen aan de proefpersoon zelf en niet-therapeutisch groepsgebonden 
onderzoek. Hiervan is sprake indien de studie niet kan worden uitgevoerd zonder de deelname van de groep 
waartoe de proefpersonen behoren, de belasting aanvaardbaar is en de risico’s voor de proefpersonen 
verwaarloosbaar zijn. 

 Interventies waarbij blindering onmogelijk is. Dat is vaak het geval bij chirurgische interventies. Ook bij 
hulpmiddelenzorg doet het zich voor dat niet altijd voldaan kan worden aan alle eisen van een RCT. Met name de eis 
“dubbel blind” is vaak niet haalbaar. In dat geval zijn de volgende kenmerken van een RCT wel uitvoerbaar: 
controlegroep die de standaardbehandeling ondergaat, randomiseren van proefpersonen over de interventie- en de 
controlegroep, voldoende proefpersonen, voldoende lange doorlooptijd en relevante uitkomstmaten. 

 Interventies waarbij de indicatiegroep een zeer lage prevalentie heeft (zeldzame aandoeningen). 

 Interventies waarvoor het achterhaald is om nog een RCT te starten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een 
interventie in grote mate is ingeburgerd, waardoor verwacht kan worden dat patiënten niet aan randomisatie zullen 
willen meewerken. Ook onderzoekers zullen veelal niet gemotiveerd zijn om in dit geval een RCT/RCT op te starten. 

 Interventies die al langer worden toegepast en waarover internationale consensus bestaat over de effectiviteit, 
maar waarnaar in het verleden geen gerandomiseerd onderzoek is gedaan. Bedoelde internationale consensus is tot 
stand gekomen op basis van lagere evidence. 

CBO Patiënt relevante uitkomsten 
staan centraal. De kwaliteit van 
het bewijs kent vier gradaties, 
wordt bepaald per uitkomst en is 

Een nieuwe handleiding Evidence Based Richtlijnontwikkeling is in ontwikkeling. 
Het CBO volgt de GRADE systematiek. 
 

                                                           
9 A1: systematische review van ten minste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2 niveau; A2: RCT van goede kwaliteit en voldoende omvang; B: 
vergelijkend onderzoek, maar met niet alle kenmerken van A2; C: niet-vergelijkend onderzoek; D: mening van deskundigen. 



Alternatieven voor RCT’s Aanpak andere organisaties  35 

afhankelijk van de 
onderzoeksopzet, interne en 
externe validiteit, precisie en 
consistentie van de resultaten.  
 

Nederlands 
Huisartsen 
Genootschap (NHG) 

 In ontwikkeling.  

Orde van Medisch 
Specialisten 

Patiënt relevante uitkomsten 
staan centraal. De kwaliteit van 
het bewijs kent vier gradaties, 
wordt bepaald per uitkomst en is 
afhankelijk van de 
onderzoeksopzet, interne en 
externe validiteit, precisie en 
consistentie van de resultaten.  
 

De Orde van Medisch Specialisten volgt de GRADE systematiek. 
 

Centrum Gezond 
Leven – RIVM, NJi, 
NCJ, NISB en 
Movisie  

Erkenning gebaseerd op de 
volgende elementen: 
- degelijke beschrijving 
- procesevaluatie 
- onderbouwing werkzaamheid 
met modellen, theorie of 
literatuur, kwalitatief onderzoek 
- bewijskracht (interne 
validiteit/onderzoeksopzet) 
- aantal studies 
- externe validiteit 
 
Experimentele studies leveren 
sterkste bewijskracht. 

Het erkenningstraject is een beoordelingstraject en maakt de kwaliteit en effectiviteit van gezondheids-bevorderende 
interventies zichtbaar. RIVM voert dit traject uit samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands 
Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en Movisie (vanaf medio 2013).. 
 
Vanaf april 2013 zijn er nieuwe criteria en erkenningsniveaus van kracht. De onafhankelijke Erkenningscommissie 
Interventies beoordeelt de interventie en geeft interventie de erkenning ‘Goed onderbouwd’ en zo mogelijk ook 
‘Effectief’. Ook geeft de commissie aan of een interventie goed uitvoerbaar is.  
De erkenning is 5 jaar geldig . Daarnaast beoordelen (als opstap naar erkenning) onafhankelijke praktijkprofessionals 
interventies op het niveau ‘goed beschreven’ (3 jaar geldig). 
 
Goed beschreven 
- doel, doelen, aanpak en randvoorwaarden zijn degelijk beschreven 
- de handleiding is bruikbaar 
- er is een procesevaluatie uitgevoerd 
 
Goed onderbouwd 

- doel, doelen, aanpak en randvoorwaarden zijn degelijk beschreven 
- werkzaamheid van de interventie is onderbouwd met modellen, theorie of literatuur of kwalitatief onderzoek 
- voor dit niveau zijn geen resultaten uit effectonderzoek nodig 

 
Uitvoerbaar 

- de interventie is overdraagbaar (handleiding, implementatieplan en hulp bij invoering)gegevens over  
- er zijn gegevens over onderhoud, kwaliteitszorg en borging 
- randvoorwaarden die essentieel zijn voor uitvoering zijn gespecificeerd (kosten, deskundigheid, 

organisatie/context eisen) 
- er zijn gegevens beschikbaar over bereik, succes en faalfactoren, tevredenheid doelgroepen en relevante 

contextfactoren 
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Effectief 

Algemene criteria voor effectiviteit (zijn het relevante uitkomstmaten, adequate statistische technieken gebruikt , 
grootte van effecten is weergegeven in Cohen’s D, zijn eventuele negatieve effecten benoemd, programma integriteit, 
etc). Daarnaast geldt per niveau: 
 
Effectief: eerste aanwijzingen voor effectiviteit 
-  Zie algemene criteria voor effectiviteit 
- De opzet van het empirisch onderzoek voorziet in een minstens zwakke causale bewijskracht. Er is een voormeting 

(voorafgaand aan/bij start interventie) en een nameting (bij einde interventie), zonder controle-conditie.  
- Voor het aantal studies geldt dat twee studies voldoende zijn, met als voorwaarde: Er moet buitenlands onderzoek 

zijn naar een (aantoonbaar) vergelijkbare versie van deze interventie, met minimaal redelijke bewijskracht en 
positieve, relevante resultaten; deze voorwaarde geldt altijd voor dit niveau van effectiviteit.  

 
Effectief: goede aanwijzingen voor effectiviteit 
- Zie de algemene criteria voor effectiviteit. 
- De opzet van het empirisch onderzoek voorziet in een minstens matige causale bewijskracht. Het onderzoek heeft 

een (quasi-)experimentele of een andere opzet (bijvoorbeeld herhaalde casestudies, een studie naar de samenhang 
tussen de mate waarin een interventie is toegepast en de mate waarin bedoelde uitkomsten zijn opgetreden of een 
cohortstudie). De studies zijn niet noodzakelijk in de praktijk uitgevoerd of hebben nog geen follow-up.  

- Het aantal studies kan sterk uiteenlopen, afhankelijk van de kwaliteit en de aard van de studie. Vuistregels voor het 
minimum zijn: 

o Er zijn minstens drie studies met een matige tot vrij sterke bewijskracht, of twee studies als er ook 
studies uit het buitenland zijn met een sterke tot zeer sterke bewijskracht. In het laatste geval is 
aannemelijk gemaakt dat het doel, de doelgroep, de aanpak, het theoretisch model van de buitenlandse 
interventie, alsook de ‘care as usual’ in dat land, redelijk van toepassing is op de Nederlandse situatie. 

o Bij Nederlands onderzoek met een sterke tot zeer sterke bewijskracht volstaat één studie voor de 
erkenning op dit niveau van effectiviteit. 

o Bij herhaalde casestudies zijn er minstens 6 cases uitgevoerd door verschillende behandelaars in 
verschillende condities of minstens 10 cases uitgevoerd in één setting. 

 
Effectief: sterke aanwijzingen voor effectiviteit 
- Zie de algemene criteria voor effectiviteit. 
- De opzet van het empirisch onderzoek voorziet in een minstens sterke causale bewijskracht. Het onderzoek heeft 

een (quasi-)experimentele opzet of – indien dit niet mogelijk is – een andere opzet (bijvoorbeeld herhaalde 
casestudies, een studie naar de samenhang tussen de mate waarin een interventie is toegepast en de mate waarin 
bedoelde uitkomsten zijn opgetreden of een cohortstudie) van hoge kwaliteit. De studies zijn in de praktijk 
uitgevoerd en hebben een follow-up van minstens 6 maanden. 

- Het aantal studies kan sterk uiteenlopen, afhankelijk van de kwaliteit en de aard van de studie. Vuistregels voor het 
minimum zijn: 

o Er zijn minstens twee Nederlandse studies met een sterke of zeer sterke bewijskracht of één 
Nederlandse studie in combinatie met meerdere buitenlandse studies met een sterke of zeer sterke 
bewijskracht. In het laatste geval is aannemelijk gemaakt dat het doel, de doelgroep, de aanpak, het 
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theoretisch model van de buitenlandse interventie, alsook de ‘care as usual’ in dat land, redelijk van 
toepassing is op de Nederlandse situatie. 

o Bij herhaalde casestudies zijn er minstens 10 cases, uitgevoerd door verschillende behandelaars in 
verschillende condities. 

 
Criteria causale bewijskracht empirisch onderzoek 
De volgende mate van bewijskracht van onderzoek wordt gehanteerd 
Zeer zwak: De studie voldoet niet aan de eisen die minstens aan een effectstudie te stellen zijn. 
Zwak: De eisen die op dit niveau gelden zijn: 

- Het onderzoek is zodanig gedocumenteerd, dat replicatie van de studie mogelijk is. 
- Het gemeten effect heeft betrekking op het doel en de doelgroep van de interventie.  
- De meting is verricht met betrouwbare en valide instrumenten.  
- Er is een voormeting (voorafgaand aan / bij start van de interventie). 
- Er is een nameting (aan het einde van de interventie). 
- De resultaten zijn met een adequate statistische techniek geanalyseerd, op significantie getoetst en er is een 

Cohen’s D berekend of te berekenen. 
Matig: hier gelden dezelfde criteria als bij het onderliggende niveau, met als toevoeging:  

- De resultaten zijn vergeleken met ander onderzoek naar de effecten van de gebruikelijke situatie, handelwijze 
of zorg (care as usual) of een andere zorgvorm bij een soortgelijke doelgroep. 

Redelijk: hier gelden dezelfde criteria als bij de onderliggende niveaus, met als verschil:  
- Er is een onderzoek met een (quasi-) experimentele en een controle-groep (care as usual) of een herhaald 

N=1 onderzoek met een baseline of een time series design met een (multiple) baseline of alternating 
treatments of een studie naar de samenhang tussen de mate waarin een interventie is toegepast en de mate 
waarin bedoelde uitkomsten zijn opgetreden. 

- De designs zijn van hoge kwaliteit. 
- Het onderzoek is niet in de praktijk is uitgevoerd / is niet representatief voor de praktijk of de 

representativiteit voor de praktijk is onbekend. 
Vrij sterk: hier gelden dezelfde criteria als bij het voorgaande niveau, met als verschil:  

- De studie is in de praktijk uitgevoerd / is representatief voor de praktijk. 
Sterk: hier gelden dezelfde criteria als bij de onderliggende niveaus 

- Er is een onderzoek met een (quasi-) experimentele en een controle-groep (care as usual) of een herhaald 
N=1 onderzoek met een baseline of een time series design met een (multiple) baseline of alternating 
treatments of een studie naar de samenhang tussen de mate waarin een interventie is toegepast en de mate 
waarin bedoelde uitkomsten zijn opgetreden. 

- De designs zijn van hoge kwaliteit. 
- De studie is in de praktijk uitgevoerd / is representatief voor de praktijk. 
met als toevoeging:  
- Er is een follow-up (minimaal 6 maanden) of er is een andere opzet die voldoende zicht biedt op de stabiliteit 

van de resultaten. 
Zeer sterk: hier gelden dezelfde criteria als bij het voorgaande niveau, met als verschil: 

- Er is een experimentele onderzoeksopzet (i.e. er is een aselecte toewijzing van subjecten aan 
onderzoeksgroepen) of er is een andere opzet die de causale relatie tussen interventie en effect voldoende 
overtuigend aantoont. 
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Trimbos Evidence hiërarchie met RCT’s als 
onderzoeksdesign met sterkste 
bewijskracht. Interne validiteit is 
leidend. 
 
 

Op website is geen informatie te vinden over studiedesigns, maar wel een verwijzing naar 
http://www.ggzrichtlijnen.nl/. De volgende tekst is in de meeste richtlijnen opgenomen: 
Voor het komen tot een aanbeveling zijn naast het wetenschappelijk bewijs vaak ook andere aspecten van belang, 
bijvoorbeeld: patiëntenvoorkeuren, kosten en organisatorische aspecten. Deze aspecten worden vermeld onder het 
kopje ‘Overige overwegingen'. De aanbeveling is het resultaat van het beschikbare bewijs en de overige overwegingen.  
Bij de beoordeling van de kwaliteit van het bewijs werden de volgende regels gehanteerd:  
  
Indeling van methodologische kwaliteit van individuele studies (ontwikkeld door CBO in kader van Evidence-based 
richtlijnontwikkeling) 
  

Niveau 
van 
bewijs  

Interventie  Diagnostisch accuratesse onderzoek  Schade of bijwerkingen, etiologie, 
prognose*  

A1  Systematische review van tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau 
  

A2  Gerandomiseerd dubbelblind 
vergelijkend klinisch onderzoek van 
goede kwaliteit van voldoende 
omvang  

Onderzoek ten opzichte van een 
referentietest (een ‘gouden standaard') 
met tevoren gedefinieerde afkapwaarden 
en onafhankelijke beoordeling van de 
resultaten van test en gouden standaard, 
betreffende een voldoende grote serie 
van opeenvolgende patiënten die allen de 
index- en referentietest hebben gehad  

Prospectief cohort onderzoek van 
voldoende omvang en follow-up, 
waarbij adequaat gecontroleerd is 
voor ‘confounding' en selectieve 
follow-up voldoende is uitgesloten.  

B  Vergelijkend onderzoek, maar niet 
met alle kenmerken als genoemd 
onder A2 (hieronder valt ook 
patiënt-controle onderzoek, cohort-
onderzoek)  

Onderzoek ten opzichte van een 
referentietest, maar niet met alle 
kenmerken die onder A2 zijn genoemd  

Prospectief cohort onderzoek, maar 
niet met alle kenmerken als 
genoemd onder A2 of retrospectief 
cohort onderzoek of patiënt-
controle onderzoek  

C  Niet-vergelijkend onderzoek  

D  Mening van deskundigen  

 * Deze classificatie is alleen van toepassing in situaties waarin om ethische of andere redenen gecontroleerde trials 
niet mogelijk zijn. Zijn die wel mogelijk dan geldt de classificatie voor interventies.  
  
Indeling van de literatuur naar de mate van bewijskracht, voor artikelen betreffende interventie 

A1  Systematische reviews die ten minste enkele onderzoeken van A2-niveau betreffen, waarbij de resultaten 
van afzonderlijke onderzoeken consistent zijn  

A2  Gerandomiseerd vergelijkend klinisch onderzoek van goede kwaliteit (gerandomiseerde, dubbelblind 
gecontroleerde trials) en van voldoende omvang en consistentie  

B  Gerandomiseerde klinische trials van matige kwaliteit of onvoldoende omvang of ander vergelijkend 
onderzoek (niet-gerandomiseerd, vergelijkend cohortonderzoek, patiëntcontrole onderzoek)  

C  Niet-vergelijkend onderzoek  

http://www.ggzrichtlijnen.nl/
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D  Mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden  

Niveau van bewijs van conclusies  

Conclusie gebaseerd op  

1  Onderzoek van niveau A1 of tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van 
niveau A2  

2  Eén onderzoek van niveau A2 of tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van 
niveau B  

3  Eén onderzoek van niveau B of C  

4  Mening van deskundigen  
 

 

Organisatie Kernpunten Handleiding/advies 

Internationaal   

Canadian Institute 
of Health Research 
(CIHR) 

Beste onderzoeksdesign hangt af 
van de vraag.  

 “A key consideration is what types of study designs are relevant for the specific research questions. For example, as 
randomized trials are the ‘gold standard’ for clinical effectiveness questions, a synthesis team would need to 
carefully weigh the additional benefit that may be gleaned from the inclusion of other designs, against the 
increased workload, heterogeneity, and potential bias these studies may incur. In some cases however, non-
randomized designs may be helpful and/or more informative such as observational studies of treatment harms and 
for reviews addressing diagnostic test accuracy or gene-disease association questions.” Uit: A Guide to Knowledge 
Synthesis - A Knowledge Synthesis Chapter; prepared by: Jeremy Grimshaw MBChB, PhD, FCAHS 

 Verwijzing naar Cochrane Handbook voor beoordeling van gerandomiseerde en niet-gerandomiseerde studies. 
 

Agency for 
Healthcare research 
and Quality (AHRQ) 

Uitgangspunt zijn RCT’s, wanneer 
deze ontbreken kan de bijdrage 
van observationele studies 
onderzocht worden (focus op 
onderzoeksvraag en validiteit) 

Comparative effectiveness review question: always consider RCTs 

 Are there gaps in the RCT evidence? 
o Yes: consider observational studies 
o Will observational studies provide valid and useful information? 

 Refocus review question on gaps 
 Assess risk of bias of the body of observational studies 
 Assess whether observational studies address the review question 

 

Institut für Qualität 
und Wirt-
schaftlichkeit im 
Gesundheitswesen 
(IQWiG) 

Focus op onzekerheid van de 
resultaten. RCT’s geven meer 
zekerheid dan niet 
gerandomiseerde studies. 
 
Evidence hiërarchie met RCT’s als 
onderzoeksdesign met sterkste 
bewijskracht. Interne validiteit is 
leidend. 
 

Three categories to grade the degree of uncertainty at the individual study level and the outcome level:  

 High certainty of results: results from a randomized study with a low risk of bias.  

 Moderate certainty of results: results from a randomized study with a high risk of bias.  

 Low certainty of results: results from a non-randomized comparative study.  
Benefits and harms in small populations  
In small populations (e.g. patients with rare diseases or special subgroups of patients with common diseases), there is 
no convincing argument to deviate in principle from the hierarchy of evidence levels. […] Non-randomized studies 
require larger sample sizes than randomized ones because of the need of adjustment for confounding factors. However, 
due to the rarity of a disease it may sometimes be impossible to include enough patients to provide the study with 
sufficient statistical power. A meta-analytical summary of smaller studies may be particularly meaningful in such cases.  
Studies on the benefit assessment of drugs 
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In the assessment of drugs, RCTs are usually possible and practically feasible. As a rule, the Institute therefore considers 
RCTs in the benefit assessment of drugs and only uses non-randomized intervention studies or observational studies in 
justified exceptional cases. Reasons for exception are, on the one hand, the non-feasibility of an RCT (e.g. if the 
therapist and/or patient have a strong preference for a specific therapy alternative) or, on the other, the fact that other 
study types may also provide sufficient certainty of results for the research question posed. For diseases that would be 
fatal within a short period of time without intervention, several consistent case reports may provide sufficient certainty 
of results that a particular intervention prevents this otherwise inevitable course. […] 
Non-drug therapeutic interventions 
Even if the regulatory preconditions for the market access of drugs and non-drug therapeutic interventions differ, there 
is nevertheless no reason initially to apply a principally different standard concerning the certainty of results in the 
assessment of the benefits and harms of an intervention. […] studies of particularly good quality are required in order 
to achieve sufficient certainty of results. […] In order to enable any conclusions at all to be drawn on the relevance of a 
specific non-drug therapeutic intervention, it may therefore also be necessary to consider non-randomized studies in 
the assessment. […] However, the specific obligation to provide a justification is emphasized. […] the non-availability of 
studies of the highest evidence level alone cannot generally be viewed as sufficient justification for a benefit assessment 
based on studies with lower evidence levels. In the assessment of non-drug therapeutic interventions, it may also be 
necessary to consider the marketability or CE marking (acc. to the German Medical Devices Act) and the approval status 
of drugs (acc. to the German Pharmaceutical Act), insofar as the test interventions or comparator interventions 
comprise the use of medical devices or drugs (see Section 3.3.1).  
Ranking of different study types/evidence level 
(…) In general, the Institute follows the rough hierarchy of study types described below, which is widely accepted and is 
also largely consistent with the evidence classification of the G-BA, and has been incorporated in the regulation on the 
benefit assessment of drugs according to §35a SGB V. The highest evidence level is allocated to RCTs and systematic 
reviews of RCTs, at least within the framework of therapeutic studies. (…)The next levels include non-randomized 
intervention studies, prospective observational studies, retrospective observational studies, non-experimental studies 
(case reports and case series) and, at the lowest evidence level, expert opinions not based on scientific rationale. 

National Institute 
for Health Research 
(NIHR) 

Niet van toepassing The NIHR Research Design Service (RDS) offers advice and guidance on all aspects of research design and conduct 
including: 
Research design for quantitative studies – including advice on randomized controlled trials and encompassing ethical 
issues such as equipoise; feasibility issues such as recruitment strategies and contingency plans if recruitment targets 
are not met; arrangements for blinding and allocation to trial arms; power calculations and other underpinning 
statistical advice including analytical strategies; advice on the conduct of observational and quasi-experimental studies 
in circumstances where RCTs cannot be carried out; and advice on economic aspects of studies. 

National Institute 
for Health and 
Clinical Excellence 
(NICE) 

RCT geeft meest valide schatting 
van effecten van interventies.  
Er zijn omstandigheden waarin 
RCT’s niet nodig zijn. 
 

NICE Guidelines Manual 2012: 

 A review question relating to an intervention is usually best answered by a randomised controlled trial (RCT), 
because this is most likely to give an unbiased estimate of the effects of an intervention. Further information on 
the side effects of a drug may be obtained from other sources. Some advice on finding data on the adverse effects 
of an intervention is available in the Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. 
There are, however, circumstances in which an RCT is not necessary to confirm the effectiveness of a treatment 
(for example, giving insulin to a person in a diabetic coma compared with not giving insulin) because we are 
sufficiently certain from non-randomised evidence that an important effect exists. This is the case only if all of the 
following criteria are fulfilled: 

http://www.cochrane-handbook.org/
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o An adverse outcome is likely if the person is not treated (evidence from, for example, studies of the 
natural history of a condition). 

o The treatment gives a dramatic benefit that is large enough to be unlikely to be a result of bias 
(evidence from, for example, historically controlled studies). 

o The side effects of the treatment are acceptable (evidence from, for example, case series). 
o There is no alternative treatment. 
o There is a convincing pathophysiological basis for treatment. 

 The most appropriate study design to answer review questions about service delivery is an RCT. However, a wide 
variety of methodological approaches and study designs have been used. 

 The quality of a study can vary depending on which of its measured outcomes is being considered. Well-conducted 
randomised controlled trials (RCTs) are more likely than non-randomised studies to produce similar comparison 
groups, and are therefore particularly suited to estimating the effects of interventions. However, short-term 
outcomes may be less susceptible to bias than long-term outcomes because of greater loss to follow-up with the 
latter. It is therefore important when summarising evidence that quality is considered according to outcome.  

 The GRADE approach for questions about interventions has been used in the development of NICE clinical 
guidelines since 2009. For more details about GRADE, see the Journal of Clinical Epidemiology series, appendix K 
and the GRADE working group website. 

 
Naar aanleiding van een commentaarronde op de NICE Guidelines Manual 2012 werden de volgende antwoorden 
gegeven m.b.t. studiedesigns: 

 The guideline developers, in consultation with the Guideline Development Group will continue to identify the most 
appropriate study design for the individual questions and outcome/s being considered. This will include RCTs but 
also other study designs, for example, observational studies and studies of qualitative data.  

 Where there is limited high quality evidence of effectiveness, the Guideline Development Group can consider 
evidence of a lower quality, but has to balance this with the resources required and the ability of such evidence to 
resolve uncertainty. We recognise that further methodological development needs to be undertaken to clarify how 
guideline development groups derive recommendations where little or no good quality evidence exists. 
Unfortunately this work is outside the remit of the current (minor) update to the Guideline Manual but will be 
considered for a future update. 

 

Scottish 

Intercollegiate 

Guidelines Network 

(SIGN) 

 

Evidence hiërarchie met RCT als 
onderzoeksdesign met sterkste 
bewijskracht. Interne validiteit is 
leidend. 
 

 The literature search must focus on the best available evidence to address each key question, and should ensure 
maximum coverage of studies at the top of the hierarchy of study types (see Annex B). SIGN uses a set of standard 
search filters that identify: Systematic reviews, Randomised controlled trials, Observational studies, Diagnostic 
studies and Economic studies.  

 
Annex B: Key to evidence statements and grades of recommendations  
Levels of evidence 

1++ High quality meta-analyses, systematic reviews of RCTs, or RCTs with a very low risk of bias 
1+ Well-conducted meta-analyses, systematic reviews, or RCTs with a low risk of bias 
1- Meta-analyses, systematic reviews, or RCTs with a high risk of bias 
2++ High quality systematic reviews of case control or cohort or studies 

http://publications.nice.org.uk/the-guidelines-manual-appendices-jk-pmg6c/appendix-k-grade-profile-and-economic-evidence-profile
http://www.gradeworkinggroup.org/index.htm
http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/50/annexb.html
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High quality case control or cohort studies with a very low risk of confounding or bias and a high probability 
that the relationship is causal 

2+ Well-conducted case control or cohort studies with a low risk of confounding or bias and a moderate 
probability that the relationship is causal 
2- Case control or cohort studies with a high risk of confounding or bias and a significant risk that the 
relationship is not causal 
3 Non-analytic studies, e.g. case reports, case series 
4 Expert opinion 

Grades of recommendations 
A: At least one meta-analysis, systematic review, or RCT rated as 1++, and directly applicable to the target 

population; or 
a body of evidence consisting principally of studies rated as 1+, directly applicable to the target population, and 
demonstrating overall consistency of results 

B: A body of evidence including studies rated as 2++, directly applicable to the target population, and 
demonstrating overall consistency of results; or 
extrapolated evidence from studies rated as 1++ or 1+ 

C: A body of evidence including studies rated as 2+, directly applicable to the target population and demonstrating 
overall consistency of results; or 
extrapolated evidence from studies rated as 2++ 

D: Evidence level 3 or 4; or 
extrapolated evidence from studies rated as 2+ 

 
The revised grading system is intended to place greater weight on the quality of the evidence supporting each 
recommendation, and to emphasise that the body of evidence should be considered as a whole, and not rely on a single 
study to support each recommendation. It is also intended to allow more weight to be given to recommendations 
supported by good quality observational studies where RCTs are not available for practical or ethical reasons. Through 
the considered judgement process guideline developers are also able to downgrade a recommendation where they 
think there are important inconsistencies in the evidence base, evidence is not generalisable, not directly applicable to 
the target population, or for other reasons is perceived as being weaker than a simple evaluation of the methodology 
would suggest.  
Revision of the grading system: The grading system described is an improvement on the previous system, but still has 
weaknesses that need to be addressed. SIGN has been participating in the international GRADE project aimed at 
developing a methodologically sound system that can be applied across countries and cultures.  
Whether and to what extent the GRADE approach should be adopted by SIGN is under discussion, but whatever is 
decided there remains a problem in dealing with different types of evidence. GRADE addresses evidence of 
effectiveness where it is possible to clearly quantify benefits and harms. In other questions addressed by guidelines 
evidence is more likely to be presented in narrative form. As the grading system develops, means of dealing with both 
types of evidence in a rigorous manner will be required. Whatever changes are made are likely to be evolutionary rather 
than revolutionary in nature.  
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International 
Society for 
Pharmaco-
economics and 
Outcomes Research 
(ISPOR) 
Good Practices for 
Outcomes Research 

RCT’s voor (relative) efficacy en 
observationele studies voor 
(relative) effectiveness 

Choice of Study Designs for Comparative Effectiveness Research  
o Retrospective Observational Study  
o Prospective Observational Study  
o Naturalistic (Pragmatic) Clinical Trial  
o Randomized Clinical Trial (RCT)  

 
Term  Efficacy  Relative Efficacy  Effectiveness  Relative Effectiveness  

Definition: 
Extent to 
which an 
intervention 
does more 
harm than 
good….  

under ideal 
circumstances  

under ideal 
circumstances, 
compared to one or 
more alternative 
interventions  

when  
provided under the 
usual circumstances 
of health care 
practice  

compared to one or 
more intervention 
alternatives for 
achieving the  
desired results when 
provided under the 
usual circumstances 
of health care 
practice  

Key 
Features  

Randomization  
(typically select 
patients recruited 
from high volume 
centers)  

Randomization  Observational  Observational  
Naturalistic PCT  
 

 
“Randomized control trials (RCT), the ideal evaluation technique for estimating treatment effects, are not always 
feasible or permissible, a recent study suggests. Observational studies would often be the design of choice if the 
investigator could adjust for the large confounding biases. Propensity score matching techniques have been devised for 
this purpose. “The merits of using propensity score matching have been increasingly recognized over the years, claimed 
Onur Baser PhD, an Economist with Thomson Medstat and author of the study.”  

 

Cochrane 
Collaboration - 
EPOC 

Voor het bepalen van de effecten 
van health system interventions 
en implementatie strategieën is 
een brede range aan 
onderzoeksdesigns gepast. 

Randomised trials are often not available to address questions about the effects of health system interventions and 
implementation strategies. Consequently it is often appropriate to include a broader range of study designs in EPOC 
reviews.  
Review authors should consider their specific review question in deciding which study designs to include and provide 
some justification or rationale for the decision.  
Consideration should generally be given to four types of study designs:  

 Randomised controlled trials (RCTs)  

 Non-randomised controlled trials (NRCTs)  

 Controlled before-after CBA (studies)  

 Interrupted time series (ITS) and repeated measures studies  
There may be a good reason for not including all of these study designs. For example CBA and ITS studies may add little 
to what is known when sufficient evidence is available from randomised trials. On the other hand, there are seldom 
good reasons for including other study designs. Inclusion of uncontrolled before-after studies or cross sectional studies 



Alternatieven voor RCT’s Aanpak andere organisaties  44 

Organisatie Kernpunten Handleiding/advies 

is strongly discouraged. It is difficult, if not impossible to attribute causation from such studies. Review authors wanting 
to include study designs other than the four listed above should provide a compelling reason for doing so. 
 

Cochrane Non-
Randomised Studies 
Methods Group 
 
 

Keuze voor NRS wanneer 
randomisatie niet mogelijk is of 
de uitkomsten niet in een RCT 
bestudeerd kunnen worden 

 Three main reasons for including non-randomized studies (NRS): 
o To examine the case for undertaking a RCT or to inform the design of a RCT 
o To provide evidence of the effects of interventions that cannot be randomized 
o To provide evidence of the effects of interventions that cannot be adequately studied in RCTs, such as long-

term and rare outcomes 

 Review authors should not make any attempt to combine evidence from randomized trials and NRS. 

 Although relative strengths and weaknesses of different study designs are the same as for beneficial outcomes, the 
choice of study designs to include may depend on both the frequency of an outcome and its importance. For 
example, for some rare adverse outcomes only case series or case-control studies may be available. 

 There is no agreement about the study design criteria that should be used to limit the inclusion of NRS in a Cochrane 
review.  

 Which type to include: consider the key study design features :  
o Was there a comparison? 
o How were the groups created? 
o Which parts of the study were prospective? 
o On which variables was comparability assessed? 
 

The Campbell 
Collaboration 

Niet van toepassing  The Campbell Collaboration‘s (C2) database(s) should not be limited to randomized experiments. They should make 
some provision for possible inclusion of nonrandomized studies. This policy should be coupled with clear guidelines 
about how different designs should or should not be combined in C2 reviews.  

 C2 should address how to handle the borderline case of haphazard assignment, that is, assignment methods that 
appear to be functionally random in how they distribute bias over conditions. 

 The searchable fields initially included to identify research designs in the databases should be kept to the minimum 
that potential reviewers might need to select studies for their review. The list should include: 
o Randomized Design (include group randomized designs here unless they meet criteria for the following code) 
o Randomized Design with Discrepant Units of Analysis or with Inadequate Number of Aggregate Units Assigned 

to Conditions 
o Quasi-Experiment: Interrupted Time Series Design 
o Quasi-Experiment: Regression Discontinuity Design 
o Quasi-Experiment: Nonequivalent Comparison Group Design 
o Case Control Design 
o Other Designs 
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7 – Discussie  

 

Het doel van dit project was om op basis van literatuuronderzoek een kennissynthese te maken over 

'alternatieven voor RCT’s': welke alternatieven zijn ontwikkeld voor het gebruik van een vergelijkende 

onderzoeksopzet met randomisatie (randomized clinical trial - RCT) bij het schatten van de effectiviteit 

van interventies in de zorg. Het ging hierbij om interventies op het niveau van individuele patiënten of 

van gezonde mensen, maar ook op het niveau van een organisatie, of op het niveau van een heel 

systeem. In alle gevallen is er sprake van variatie in de uitkomsten bij het invoeren van de interventie, 

wat het in de meeste gevallen noodzakelijk maakt om een groep te onderzoeken, en de uitkomsten 

samen te vatten.  

Het onderzoek dat op de vorige pagina’s staat gerapporteerd laat zien dat er vele 

onderzoeksmethodieken in de literatuur staan beschreven. Er is grote variatie in de gebruikte 

benamingen en labels, en in de gehanteerde terminologie. Dat is niet uitzonderlijk, ook op andere 

terreinen kan een vergelijkbare verscheidenheid worden waargenomen. Methodologen en andere 

onderzoekers willen vaak een geheel andere term te gebruiken om de onderscheidende kenmerken van 

een nieuw soort onderzoekopzet te benadrukken, en daarmee het verschil met andere designs 

kunstmatig te vergroten. 

 

Ordening 

In deze grote verscheidenheid van designs hebben we een ordening aangebracht. Deze ordening is 

gebaseerd op (a) de mate van controle van de onderzoeker(s) op het toewijzen van de interventie en het 

selecteren van een vergelijkingsgroep en (b) de (statistische) technieken die worden toegepast om de 

vergelijkbaarheid van beide groepen te vergroten, en zo een niet of minder vertekende schatting van de 

effectiviteit van de interventie te verkrijgen  

Wij hebben gemeend een ordening aan te brengen, door een driedeling te hanteren voor de mate van 

controle over de toewijzing. Aan het ene einde vinden we vormen van onderzoek waar de onderzoeker 

geen controle heeft over de toepassing van de interventie; dat wordt beslist door anderen, door de 

deelnemers, de artsen, of door een wijziging in het systeem. Dit zijn vormen van observationeel 

onderzoek. Aan het andere einde vinden we onderzoeksvormen waar de onderzoeker, al dan niet in 

samenwerking, enige controle kan uitvoeren over het invoeren of uitvoeren van de interventie. In deze 

vorm treffen we experimenteel onderzoek aan (de RCT), onderzoek waarbij de onderzoeker op basis van 

een randomisatieproces de interventie al dan niet toewijst aan geschikte onderzoekseenheden die 

daarvoor toestemming hebben gegeven. Binnen de categorie van deze randomisatie kunnen dan nog 

een aantal varianten worden benoemd, zoals b.v. de cluster randomized trials, of de community 

randomized trials.  

Naast deze categorie is er een groep onderzoeksdesigns waarbij de onderzoeker enige vorm van 

controle heeft over de interventie, maar dan zonder randomisatie: quasi-experimenteel onderzoek. Een 
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voorbeeld van deze categorie zijn de stepped wedge designs en het gebruik van time series na een 

ingevoerde verandering.  

We hebben naast de verschillende alternatieve vormen voor het toewijzen van de interventie en het 

selecteren van een vergelijkingsgroep ook een aantal statistische technieken geïdentificeerd om de 

vergelijkbaarheid te vergroten, en zo een minder vertekende schatting van het effect te verkrijgen. Die 

technieken kunnen met veel onderzoeksvormen worden gecombineerd. Juist op dit terrein is er de 

laatste tijd veel activiteit te zien; het rijke veld van causaliteit heeft veel statistische vernieuwingen 

opgeleverd, die geleidelijk ook de weg vindt naar het toegepaste onderzoek. 

Alle onderzoeksdesigns die we hebben beschrijven zijn imperfect; ze zijn niet meer dan een benadering 

van het eerder gedachte-experiment. In geen enkele van de gevallen zien we de werkelijke gevolgen bij 

het invoeren (of niet) van de interventie. Zelfs bij het universele invoeren van een interventie kijken we 

maar naar de helft van de benodigde informatie; we zien wat er gebeurt bij invoering, maar weten zo 

goed als nooit met zekerheid wat er zou zijn gebeurd als de interventie niet was ingevoerd.  

We willen graag benadrukken dat RCT’s en andere vormen van onderzoek niet alleen worden ingezet 

om de effectiviteit van interventies te schatten. Gerandomiseerd onderzoek wordt ook ingezet voor heel 

andere onderzoeksvragen, en de mate waarin andere opzetten geschikt zijn moet ook altijd beoordeeld 

worden ten opzichte van de originele onderzoeksvraag.  

 

 

Beperkingen 

Het onderzoek dat we hebben uitgevoerd kent vanzelfsprekend enige beperkingen. We kunnen beslist 

niet garanderen dat we alle ooit voorgestelde of ergens gebruikte opzetten hebben kunnen 

identificeren. Met de beschikbare middelen en binnen de opgegeven tijdsgrenzen hebben we met 

uitgebreide en meerzijdige zoekopdracht zoveel mogelijk opzetten proberen te identificeren en te 

categoriseren. Evenmin zijn we in staat geweest om op basis van literatuuronderzoek alle voor en 

nadelen van deze onderzoeksvormen uitputtend te beschrijven. 

In ons onderzoek hebben we ons beperkt tot kwantitatief empirisch onderzoek bij mensen. Daarbij 

hebben we aanvullende en ondersteunende methoden om uitspraken over de effectiviteit van 

interventies te doen niet meegenomen, zoals het bouwen van mathematische modellen, kwalitatief 

onderzoek, dierexperimenteel onderzoek, en laboratoriumonderzoek. Dergelijk onderzoek kan een 

waardevolle aanbieding bieden op empirisch effectiviteitsonderzoek. Een diermodel kan de rationele 

bieden voor een bepaald werkingsmechanisme. Met mathematische modellen kunnen andere 

alternatieven worden bestudeerd dan die waarvoor de effecten zijn waargenomen. Kwalitatief 

onderzoek kan bij voorbeeld de voorwaarden voor effectiviteit, zoals hindernissen bij de implementatie 

van de interventie, in kaart brengen 
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De keuze van de onderzoeksopzet 

Graag willen we een ontwerp voor een leidraad formuleren voor de commissies van ZonMw, voor 

aanvragers en beoordelaars, bij de keuze van een onderzoekopzet om de effectiviteit van een 

interventie te schatten. 

Afwegen van interne validiteit en toepasbaarheid  

In hoofdstuk 2 boden we een besliskundige benadering van effectiviteitsonderzoek: dit soort onderzoek 

dient tot ondersteuning van een beslisser, die een besluit moet nemen over het wel of niet uitvoeren 

van een interventie. De effectiviteit van die interventie is de mate waarin met die interventie de 

gestelde doelen worden bereikt, in de situatie waarin de beslisser zich bevindt, en dit ten opzichte van 

het alternatief. Als gedachtenexperiment bespraken we het perfecte onderzoek, met het inschakelen 

van een teletijdmachine. Bij elke vorm van onderzoek kan worden nagegaan in welke mate het dat 

perfecte onderzoek benadert.  

Interne validiteit

Toepasbaaarheid

Experimenteel

Quasi-experimenteel

Observationeel

 

Figuur 3 – Drie categorieën onderzoeksdesigns, die verschillen in de mate van interne validiteit  

 

Het gaat bij het benaderen van het perfecte onderzoek om meer dan het principe van randomisatie. In 

grote lijnen komt de keuze van een onderzoekopzet neer op het afwegen van de interne validiteit (de 

mate van vergelijkbaarheid van de onderzoeksgroepen binnen het onderzoek) en de toepasbaarheid (de 

mate van vergelijkbaarheid van de het onderzoek met de situatie van de beslisser) (zie figuur 3). 

De interne validiteit is de mate waarin de geobserveerde effecten (de verschillen in uitkomsten) zijn toe 

te schrijven aan de bestudeerde interventie. Bij vergelijkend onderzoek speelt de mate van onderlinge 
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vergelijkbaarheid binnen het onderzoek daarbij een centrale rol: in welke mate zijn de bestudeerde 

groepen vergelijkbaar (voordat de interventie werd ingevoerd), in welke mate werden andere 

interventies dan de bestudeerde op een vergelijkbare manier ingezet, en in elke mate werden de 

uitkomsten, de gevolgen van het invoeren van de interventie, op een vergelijkbare manier 

gedocumenteerd?  

Naast de interne validiteit is er de toepasbaarheid: de mate waarin de in het onderzoek geschatte 

effectiviteit ook een weergave is van de effectiviteit die relevant is voor de beslisser. Is de interventie die 

in het onderzoek werd bestudeerd ook de interventie die de beslisser overweegt in te voeren? Is het 

bestudeerde alternatief (het niet invoeren van de interventie ) ook de strategie of de interventie die van 

toepassing is op de situatie van de beslisser? Lijken de bestudeerde patiënten, groepen of eenheden ook 

op de populatie waar de beslisser een besluit voor moet nemen, of zijn er belangrijke verschillen?  

In grote lijnen kan worden gesteld dat prospectief onderzoek waarbij de onderzoeker ook enige mate 

van controle heeft over het toewijzen van de interventie betere garanties biedt voor een mate van 

interne validiteit. De onderzoeker heeft dan controle over de vorm van interventie (die kan worden 

gestandaardiseerd), over de selectie van een controlegroep, en over het documenteren van de gevolgen 

(vergelijkbaarheid van informatieverzameling). Dat is doorgaans allemaal veel minder het geval bij 

observationeel onderzoek, dat daarmee ook de meeste bedreigingen voor de interne validiteit in zich 

draagt.  

Qua interne validiteit  heeft de RCT onmiskenbaar de beste papieren: met het gebruik van parallelle 

groepen, het principe van de randomisatie, en het ceteris paribus principe (al het andere dan de 

bestudeerde principe zoveel mogelijk vergelijkbaar houden), wordt de interne vergelijkbaarheid 

geoptimaliseerd, zodat verschillen in uitkomsten ook aan de bestudeerde interventie kunnen worden 

toegeschreven. Bedreigingen van die interne validiteit leveren vertekening op (bias): de in het 

onderzoek geschatte effectiviteit is dan vertekend, het onderzoek levert geen realistisch beeld op van de 

mate waarin met de interventie de gestelde doelen worden bereikt.  

De interne validiteit van observationeel onderzoek is doorgaans minder sterk dan die van experimenteel 

onderzoek. Het is in observationeel onderzoek doorgaans veel moeilijker om de vergelijkbaarheid te 

garanderen, en geobserveerde verschillen in uitkomsten ook toe te schrijven aan het invoeren van de 

interventie. Daarom moeten vrijwel altijd statistische technieken worden ingezet om de 

vergelijkbaarheid te vergroten.  

Daar staat tegenover dat de toepasbaarheid van valide observationeel onderzoek in potentie groot is: in 

veel gevallen gaat het bij observationeel onderzoek om het evalueren van de uitkomsten van de 

interventie in de beoogde populatie. De interventie invoeren in de eigen situatie, en observeren wat de 

gevolgen zijn, levert de meest toepasbare informatie op: het gaat dan om de betrokken populatie, en de 

beoogde interventie. Maar het is dan doorgaans een stuk moeilijker dan bij een RCT om te concluderen 

wat de gevolgen zouden zijn geweest bij het niet invoeren van de interventie. Voor de interne validiteit 

is het erg van belang wat als vergelijking wordt gehanteerd bij observationeel onderzoek, en in welke 

mate statistische technieken worden ingezet ter vergroting van de vergelijkbaarheid. 
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Vanuit een balans tussen interne validiteit en toepasbaarheid benaderen goed uitgevoerde pragmatic 

RCT het beste het gedachtenexperiment, zoals eerder ook al werd geschetst. Zo’n pragmatic RCT kan 

gelden als de norm voor effectiviteitsonderzoek.  

Er zijn nog meer factoren die de afweging van interne validiteit en toepasbaarheid beïnvloeden. Een niet 

te verwaarlozen aantal van de overwogen interventies in de zorg hebben een beperkte of zelfs helemaal 

geen effectiviteit. Hoe kleiner het te verwachten effect, hoe geringer de effectiviteit, hoe belangrijker de 

noodzaak is van een sterke interne validiteit. Bij een geringe effectiviteit is de invloed van vertekening 

door imperfect onderzoek veel groter. 

Daarnaast zijn de belangen bij het al dan niet invoeren van een interventie soms bijzonder groot. 

Naarmate de belangen groter zijn, wil de beslisser des te zekerder zijn over de mate waarin het 

geobserveerde verschil in uitkomsten – de geschatte effectiviteit – ook aan de interventie kan worden 

toegeschreven. De belangen worden onder andere bepaald door het aantal personen dat door het 

besluit over de interventie wordt geraakt, de prijs die moet worden betaald (in termen van kosten, de 

inzet van middelen, of de bijwerkingen), en financiële belangen. Voor sommige interventies worden 

daarom enkel de resultaten van gerandomiseerd vergelijkend onderzoek van werkzaamheid of 

effectiviteit bestudeerd. Dat is bij voorbeeld het geval voor de introductie van nieuwe geneesmiddelen, 

waarvoor in de meeste landen RCT’s noodzakelijk zijn. 

Het is genoegzaam bekend dat gerandomiseerd vergelijkend onderzoek niet altijd uitvoerbaar is, of 

enkel uitvoerbaar met grote compromissen op het gebied van de toepasbaarheid (sterk geselecteerde 

onderzoeksgroepen, bij voorbeeld). Randomisatie kan logistiek onhaalbaar zijn, ethisch ongewenst, of 

politiek onhaalbaar. In die gevallen kan worden gekeken naar designs met een iets minder sterke 

interne validiteit, maar soms een veel sterkere toepasbaarheid.  

Belangrijk is het in alle omstandigheden voor ogen te houden dat het belang van een onderzoek niet 

alleen afhangt van het principe van randomisatie, maar van de mate waarin het onderzoek de gewenste 

informatie oplevert: een schatting van de effectiviteit op basis waarvan de beslisser een besluit over de 

interventie kan nemen. 

Er zijn verscheidene analyses verschenen waarin de resultaten van gerandomiseerd en niet 

gerandomiseerd onderzoek van dezelfde interventie met elkaar worden vergeleken. Die vergelijkingen 

laten geen vast patroon zien: er zijn gevallen bekend waarin de effectiviteit in niet-experimenteel 

onderzoek groter was, en andere gevallen waar het omgekeerde gold. De redenen voor die verschillen 

kunnen doorgaans worden gevonden in de verschillende bedreigingen voor de interne validiteit, en de 

soms beperkte toepasbaarheid.  

Een belangrijke tweede component bij de keuze van de onderzoeksopzet – naast de selectie van de 

onderzoekseenheden (deelnemers) en het toewijzen van de interventie – is de gebruikte techniek voor 

de analyse van de gegevens; de statistische analyse die de schatting van de effectiviteit moet opleveren. 

De elementen van de onderzoeksopzet – de keuze van de onderzoeksgroep, de toewijzing van de 

interventie, en de manier van gegevens verzamelen – bepalen samen met de keuze van de 

analysetechnieken de kracht van het onderzoek. Verschillende technieken, zoals in dit rapport genoemd, 

kunnen de mate van vergelijkbaarheid tussen de interventiegroep en de controlegroep vergroten, of de 
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verzamelde uitkomsten op een zinnige manier naar een gemeenschappelijke schaal herleiden. Design en 

analyse kunnen dan ook niet los van elkaar gezien worden. Een observationeel onderzoek zal doorgaans 

een sterke selectiebias bevatten, die het ongeschikt maakt om de effectiviteit in te schatten, maar een 

techniek als het gebruik van propensity scores kan een gedeelte van die vertekening wegnemen. 

Naast de hierboven genoemde kwantitatief empirisch onderzoeksmethodieken kunnen andere 

methoden zoals kwalitatief onderzoek en het bouwen van mathematische modellen een aanvullende en 

ondersteunende rol hebben in het beantwoorden van effectiviteitsvraagstukken. 

 

Checklist voor het kiezen en beoordelen van de beste onderzoeksopzet 

In Hoofdstuk 2 schetsten wij ons denkkader en het perfecte onderzoek, in Hoofdstuk 4 kwamen de 

bouwstenen uit het perfecte onderzoek terug in de indeling van de gevonden onderzoeksmethodieken. 

De bouwstenen van het perfecte onderzoek kunnen ook vertaald worden naar vragen die 

projectindieners en beoordelaars kunnen helpen bij het kiezen en beoordelen van de beste 

onderzoeksopzet. In onderstaand kader presenteren we een eerste, grove checklist bestaande uit 

vragen en termen die bij het beantwoorden van de vragen aan de orde kunnen komen. De vragen 

vergen nadere uitwerking en uitleg en ook een toelichting op, en de beoordeling van de antwoorden 

ontbreekt nog. Overwogen zou kunnen worden om de antwoorden op te vragen te koppelen aan 

onderzoeksmethodieken en/of een plaatsbepaling in figuur 1. Deze checklist moet daarom gezien 

worden als eerste aanzet. 

Deze vragen zijn niet alleen van belang voor projectindieners en beoordelaars, maar ook voor hen die 

beslissen over de invoering van een interventie in de praktijk. Zo’n beslissing over toelating moet 

worden genomen op basis van het beschikbare onderzoek. Bij de beoordeling of het onderzoek 

daarvoor geschikt is, kan de checklist als startpunt gebruikt worden.  

 



Alternatieven voor RCT’s Discussie en aanzet tot leidraad  51 

Checklist voor projectindieners/beoordelaars 

Gebaseerd op de bouwstenen van “het perfecte onderzoek” 
 
Vraagstelling: Effectiviteit van een interventie - Te beantwoorden met het voorgestelde onderzoek 
 
Doel van het onderzoek 
1. Heeft de vraag betrekking op werkzaamheid of effectiviteit? 

[wel of niet werkzaam of schatting van grootte van het effect; belang afhankelijk van type 
interventie, b.v. geneesmiddel of complexe interventie, van belang voor te kiezen vergelijking] 

 
Doel van de interventie 
2. Wat is het beoogde doel van de interventie? 

[b.v. langer leven, betere functionele gezondheid, minder pestgedrag, minder infecties] 
3. Wat is de tijdshorizon?  

[tot waar in de tijd zijn de uitkomsten relevant] 
 
Interventie versus alternatief  
4. Met welk alternatief wordt de interventie vergeleken? 

[placebo, geen interventie, dagelijkse gang van zaken, andere interventie] 
5. Hoe wordt gewaarborgd dat de onderzochte interventie overeenkomt met de interventie zoals deze 

in de praktijk plaatsvindt? 
6. Hoe wordt gewaarborgd dat het onderzochte alternatief overeenkomt met het alternatief zoals 

deze in de praktijk plaatsvindt? 
 
Vergelijking onder identieke omstandigheden 
7. Hoe wordt gezorgd voor identieke omstandigheden tijdens de vergelijking van interventie en 

alternatief in de studieopzet en/of analyse? 
[randomisatie, blinderen, matching, corrigeren voor confounding] 

 
Inzicht in de volledige consequenties 
8. Hoe zijn doelen en horizon vertaald naar gekozen uitkomsten? 

[patiënt relevante uitkomsten, intermediaire of surrogaatuitkomsten, tijdspanne waarin effecten 
worden verwacht]  

 
In de totale populatie 
9. Wat is de doelgroep voor de interventie?  

[welk niveau: individueel, gezin, omgeving, organisatie, ..] 
10. Hoe wordt gewaarborgd dat deelnemers/patiënten overeenkomen met de doelgroep? 
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Tot slot 

In een tijd van groeiende verwachtingen ten aanzien van de zorg, een niet afnemende vraag, en 

krimpende middelen is het meer dan ooit belangrijk om beslissingen in de zorg op de mate van 

effectiviteit te beoordelen: in welke mate bereiken de interventies en acties de gewenste doelen, en dat 

ten opzichte van het beste alternatief? Die uitspraken over effectiviteit kunnen niet worden gedaan op 

basis van persoonlijke ervaringen, op grond van anekdotes of met theoretische beschouwingen; enkel 

goed uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek kan valide en toepasbare schattingen opleveren. De 

gezondheidszorg kan daarom absoluut niet zonder evaluatieonderzoek, niet zonder onderzoek naar de 

effectiviteit. De studie die we hebben uitgevoerd laat zien dat er op dit gebied veel interessante en 

potentieel toepasbare vormen van effectiviteitsonderzoek zijn voorgesteld, die niet allemaal even breed 

bekend zijn. 

Wij hopen dat de hier geschetste varianten van onderzoek de professionals in de zorg in staat stellen de 

zorg die ze leveren te verbeteren, door de best denkbare en meest haalbare onderzoeksvariant te 

selecteren om de effectiviteit te schatten. Alleen met zinnige en zuinige zorg kan de zorg worden 

verbeterd, alleen met effectieve zorg is het mogelijk de houdbaarheid van ons zorgsysteem overeind te 

houden. 
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Appendix – Abstracts van voorbeelden 

 
A. EXPERIMENTEEL - Onderzoeksmethodieken met verschillende vormen van toewijzing van de 
interventie met parallelle onderzoeksgroepen 
 

 Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) 
 
1. ZonMw projectnummer: 157001023. Triple P na de couveuse: effectiviteit van 

opvoedingsondersteuning bij gezinnen waarin een peuter of kleuter opgroeit met emotionele- en/of 
gedragsproblemen 

 
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/triple-p-na-de-couveuse-effectiviteit-van-
opvoedingsondersteuning-bij-gezinnen-waarin-een-peuter-of/producten/ 
 
Kinderen die te vroeg geboren worden, hebben twee keer zoveel kans om later gedragsproblemen of 
emotionele problemen te krijgen. Voor hun ouders kan het moeilijk zijn om met deze problemen om te 
gaan. Wat deze ouders zou kunnen helpen, is een training hoe ze het beste met het lastige gedrag van 
hun kind om kunnen gaan. In dit onderzoek wordt bekeken of dat ook echt zo is. Dat gebeurt door 
ouders die een opvoedcursus, Triple P, hebben gevolgd te vergelijken met ouders die geen cursus 
hebben gevolgd. Alle ouders in dit onderzoek hebben kinderen die te vroeg geboren zijn en op de 
neonatale intensive care van het Wilhelmina Kinderziekenhuis of de Isala Klinieken gelegen hebben.  
 
Onderzoeksvraag: Wat is de effectiviteit van het opvoedingsondersteuningsprogramma Triple P (Positief 
Pedagogisch Programma; niveau 3) vergeleken bij een controle groep in termen van de door de ouder(s) 
en leerkrachten gepercipieerde emotionele- en/of gedragsproblemen bij hun ex-couveuse kind, de 
beleving van de opvoeding door de ouder(s), en de manier waarop ouders en kinderen interacteren met 
elkaar?  
 
Studieopzet: Multi-center open gerandomiseerde trial.  
 
Studiepopulatie: Ouders van 68 ex-couveuse kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 5 jaar, geboren na 
een zwangerschapsduur van < 32 weken en/of een geboortegewicht < 1500 gram of a term geboren 
kinderen met perinatale asfyxie met emotionele- en/of gedragsproblemen waarvan de ouders een 
verzwaarde opvoedsituatie vermelden.  
 
Interventie: Een theoretisch en empirisch onderbouwd opvoedingsondersteuningsprogramma, Triple P 
(niveau 3) versus een controle groep. 
 

 Cluster RCT / Experimentele studies met enkele zeer grote clusters 
 
1. ZonMw projectnummer: 157002006 
Evaluatieonderzoek van actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit! voor bevordering van 
zelfmanagement en zelfredzaamheid bij jongeren met chronische aandoeningen in de transitiefase 
 
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/evaluatieonderzoek-van-actieprogramma-op-eigen-
benen-vooruit-voor-bevordering-van-zelfmanagement-en/samenvatting/ 
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Het Actieprogramma ‘Op Eigen Benen Vooruit!’ richt zich op verbetering van de transitie van kinderzorg 
naar volwassenenzorg en op bevordering van zelfmanagement en zelfredzaamheid bij jongeren met 
chronische aandoeningen (12-25 jaar). Doelstelling van dit evaluatieonderzoek is de effecten van het 
Actieprogramma te onderzoeken met de volgende onderzoeksvraagstellingen: [……] 2. Wat is de 
effectiviteit van het Actieprogramma op individueel (jongere / ouders), project-, en programmaniveau 
tijdens de test- en verspreidingsfase? […….] 
 
Voor de verspreidingsfase, die in een aantal rondes wordt uitgevoerd, wordt gebruik gemaakt van een 
cluster(-gerandomiseerd) design om het effect van het actieprogramma op processen en uitkomsten 
van zorg vast te stellen. De clusters bestaan uit de deelnemende teams van (kinder)ziekenhuizen of 
(kinder)revalidatiecentra.  
 
2. ZonMw projectnummer: 62000003 
Evaluation of 'Schoolgruiten': Determinants, effects and differences according to ethnic background and 
socio-economic status 
 
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/evaluation-of-schoolgruiten-determinants-effects-
and-differences-according-to-ethnic-background/samenvatting/ 
 
Ondanks de veronderstelde positieve effecten van een adequate groente- en fruitconsumptie blijken 
allerlei bevolkingsgroepen, waaronder kinderen, niet te voldoen aan de aanbevolen hoeveelheid. 
Bovendien is de inname van groente en fruit is de afgelopen 10 jaar verder gedaald, met name onder 
kinderen. 
Om groente- en fruitconsumptie bij lagere schoolleerlingen te stimuleren heeft het project 
Schoolgruiten plaatsgevonden in enkele steden in Nederland. Dit project omvatte het 2-maal per week 
uitdelen van groente en fruit op school en lesmateriaal dat door de docenten kon worden gebruikt. Het 
beschikbaar maken van groente en fruit als onderdeel van de interventie is gebaseerd op de 
veronderstelling dat juist beschikbaarheid en andere omgevingsfactoren, belangrijke determinanten zijn 
van voedingsgedrag bij kinderen. 
  
Het onderzoek heeft de volgende doelen: (1) het onderzoeken van determinanten van groente- en 
fruitconsumptie bij kinderen, (2) effectevaluatie van de schoolgruiteninterventie op groente- en 
fruitconsumptie, (3) proces- en kosteneffectiviteitevaluatie ter voorbereiding van een plan voor 
grootschaliger implementatie. 
 
Om aan de doelstellingen te voldoen is gebruik gemaakt van een quasi-experimenteel design met 
interventie scholen en controle scholen en één voor- en twee nametingen (2003-2005). De interventie 
scholen namen deel aan het Schoolgruiten project terwijl de controle scholen geen interventie 
ontvingen. Leerlingen en ouders van de deelnemende scholen hebben vragenlijsten ingevuld. De 
vragenlijsten bevatten vragen over de groente- en fruitconsumptie van het kind, mogelijke 
determinanten van groente- en fruitconsumptie en de sociaal demografische kenmerken van het gezin.  
 
3. ZonMw projectnummer: 124270003 
Effectevaluatie van de vierde herziene versie Lang Leve de Liefde 
 
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/effectevaluatie-van-de-vierde-herziene-versie-lang-
leve-de-liefde/samenvatting/ 
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In het huidige project zijn de volgende evaluatiedoelen geformuleerd: (1) verbetert LLL4 determinanten 
en subgedragingen van seksuele gezondheid, (2) leidt betere implementatie (via e-coaching) tot grotere 
effectiviteit van LLL4. Additioneel zal worden gekeken naar verschillen in effect als gevolg van 
leerlingkenmerken en materiaalgebruik (e-learning).  
 
Om de doelen te kunnen evalueren zal gebruik worden gemaakt van een quasi-experimenteel design, 
met drie verschillende onderzoeksarmen: (1) LLL4+e-coaching, (2) LLL4 (zonder e-coaching), (3) reguliere 
lespakketten (controle groep). Per onderzoeksarm zullen 25 scholen (circa 1000 leerlingen) geworven 
worden. Er zullen 3 meetmomenten plaatsvinden: baseline, 3-maanden nameting, en 1 jaar follow-up. 
Uitkomstmaten zijn gericht op determinanten en subgedragingen van de seksuele start (incl.zelfbeeld), 
anti-conceptiegebruik, soa preventieve gedragingen, homo-acceptatie, het omgaan met wensen en 
grenzen, hulpzoekgedrag. Het evaluatieproject draagt bij aan inzicht in het effect van LLL4, en lespakket- 
en implementatieonderdelen, alsook in mogelijke differentiele verschillen naar leerlingkenmerken, en 
kan implementatie van het pakket versterken. 
 
4. Community Intervention Trial for Smoking Cessation (COMMIT): I. cohort results from a four-year 

community intervention. Am J Public Health. 1995 Feb;85(2):183-92. 
 
OBJECTIVES: The primary hypothesis of COMMIT (Community Intervention Trial for Smoking Cessation) 
was that a community-level, multi-channel, 4-year intervention would increase quit rates among 
cigarette smokers, with heavy smokers (> or = 25 cigarettes per day) of priority.  
METHODS: One community within each of 11 matched community pairs (10 in the United States, 1 in 
Canada) was randomly assigned to intervention. Endpoint cohorts totaling 10,019 heavy smokers and 
10,328 light-to-moderate smokers were followed by telephone.  
RESULTS: The mean heavy smoker quit rate (i.e., the fraction of cohort members who had achieved and 
maintained cessation at the end of the trial) was 0.180 for intervention communities versus 0.187 for 
comparison communities, a nonsignificant difference (one-sided P = .68 by permutation test; 90% test-
based confidence interval (CI) for the difference = -0.031, 0.019). For light-to-moderate smokers, 
corresponding quit rates were 0.306 and 0.275; this difference was significant (P = .004; 90% CI = 0.014, 
0.047). Smokers in intervention communities had greater perceived exposure to smoking control 
activities, which correlated with outcome only for light-to-moderate smokers.  
CONCLUSIONS: The impact of this community-based intervention on light-to-moderate smokers, 
although modest, has public health importance. This intervention did not increase quit rates of heavy 
smokers; reaching them may require new clinical programs and policy changes.  
 
1. Comprehensive cohort studie 
 
1. The CASS study: a randomized trial of coronary artery bypass surgery. Comparability of entry 

characteristics and survival in randomized patients and nonrandomized patients meeting 
randomization criteria. J Am Coll Cardiol 1984;3:114–28. 

 
The Coronary Artery Surgery Study (CASS) includes a randomized trial of coronary artery bypass surgery 
and medical therapy in the management of patients with mild or moderate stable angina pectoris or 
free of angina but with a documented history of myocardial infarction. While 780 patients at 11 
participating institutions entered the randomized trial, 1,315 patients at the same institutions met 
randomization criteria but declined participation in the randomized study; they constitute the 
"randomizable" patients. Half the randomized patients were assigned to surgery and half to the medical 
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group. Of the 1,315 randomizable patients, 43% started with surgical therapy and 57% constitute the 
medical group. Follow-up periods average 64 months (range 46 to 92). The only entry characteristic in 
which the randomized and randomizable medical groups differ importantly is the extent of coronary 
artery disease, which is less extensive in the latter. The two surgical groups also differ in this respect, but 
with more extensive disease in the randomizable group. At 5 year follow-up, 24% of the medically-
assigned randomized patients and 22% of the medically-started randomizable patients have had 
coronary bypass surgery. Survival in the medically-randomized and randomizable patient groups is 
similar in the aggregate (both 92% at 5 years) and also in all subgroups based on clinical classification, 
the number of diseased vessels, the presence of proximal left anterior descending coronary artery 
disease and ejection fraction. Survival for the surgically-assigned randomized patients and the surgically-
started randomizable patients is also similar in the aggregate (95 and 94%, respectively) and in all 
subgroups. It is concluded that the randomized patients in CASS are not a special or atypical subset of 
those eligible for randomization. The data from the randomizable patients thus support and extend the 
inference of the generally very good survival of both the medically- and surgically-assigned patients of 
the randomized trial. 
 
2. Pragmatische trial 
1. Thomas E, van der Windt DA, Hay EM, Smidt N, Dziedzic K, Bouter LM, Croft PR. Two pragmatic trials 

of treatment for shoulder disorders in primary care: generalisability, course, and prognostic 
indicators. Ann Rheum Dis. 2005 Jul;64(7):1056-61. Epub 2005 Jan 7. 

 
OBJECTIVE:  
To investigate predictors of long term prognosis in patients treated for shoulder pain in primary care. 
METHODS:  
Data were taken from two pragmatic randomised clinical trials investigating the effectiveness of 
conservative treatments for shoulder pain presenting to primary care. Shoulder pain severity, disability, 
and perceived recovery measured in the long term (UK, 18 months; Netherlands, 12 months) were 
considered as outcome measures. Prognostic indicators measured before randomisation were 
determined by linear regression (pain severity and disability) and logistic regression (perceived 
recovery). 
RESULTS:  
316 adults with a new episode of shoulder pain were recruited (UK, n = 207; Netherlands, n = 109). In 
multivariate analysis, greater shoulder disability at follow up was associated with higher baseline 
disability score, concomitant neck pain, and a gradual onset and longer duration of shoulder symptoms. 
Pain scores at follow up were higher in women and in those with longer baseline duration of symptoms 
and higher baseline pain or disability scores. Being female, reporting gradual onset of symptoms, and a 
higher baseline disability score each independently reduced the likelihood of perceived recovery. 
CONCLUSIONS:  
The results suggest that there is no long term difference in outcome between patients with shoulder 
pain treated with different clinical interventions in different clinical settings, or having different clinical 
diagnoses. Baseline clinical characteristics of this consulting population, rather than the randomised 
treatments which they received, were the most powerful predictors of outcome. Whether this highlights 
the need for earlier intervention or reflects different natural histories of shoulder pain is a topic for 
further research. 
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3. Patient-preference trial 
1. Henshaw RC, Naiji SA, Russell IT, Templeton AA. Comparison of medical abortion with surgical 

vacuum aspiration: women’s preferences and acceptability of treatment. BMJ 1993;307:714–17. 
 
OBJECTIVES:  
To assess women's preferences for, and the acceptability of, medical abortion and vacuum aspiration in 
the early first trimester. 
DESIGN:  
Patient centred, partially randomised trial. Medical abortion was performed with mifepristone 600 mg 
followed 48 hours later by gemeprost 1 mg vaginal pessary. Vacuum aspiration was performed under 
general anaesthesia. 
SETTING:  
Teaching hospital in Scotland. 
PATIENTS:  
363 women undergoing legal induced abortion at less than nine weeks' gestation. 
MAIN OUTCOME MEASURES:  
Women's preferences for method of abortion before abortion; acceptability judged two weeks after 
abortion by recording the method women would opt to undergo in future and by semantic differential 
rating technique. 
RESULTS:  
73 (20%) women preferred to undergo medical abortion, and 95 (26%) vacuum aspiration; 195 (54%) 
were willing to undergo either method, and were allocated at random. Both procedures were highly 
acceptable to women with preferences. Gestation had a definite effect on acceptability in randomised 
women; at less than 50 days there were no differences, but between 50 and 63 days vacuum aspiration 
was significantly more acceptable. 
CONCLUSIONS:  
Women who wish to use a particular method should be allowed their choice, regardless of gestation. 
Women of 50-63 days' gestation without preferences for a particular method are likely to find vacuum 
aspiration more acceptable. A patient centred, partially randomised trial design may be a useful tool in 
pragmatic research. 
PIP:  
In Scotland, physicians compared women's preferences for and acceptability of medical abortion and 
vacuum aspiration in the early 1st trimester of pregnancy among 363 patients at the Maternity Hospital 
in Aberdeen. They measured acceptability 2 weeks after the abortion. The 4 groups included 73 women 
who chose a medical abortion (600 mg RU-486 followed 48 hours later by a vaginal pessary of 1 mg 
gemeprost), 95 women who chose vacuum aspiration, 99 women randomly allocated to medical 
abortion, and 96 women randomly allocated to vacuum aspiration. 23% had had a previous legal 
abortion. Almost all the women who had a preference for an abortion method accepted their chosen 
method (95% for medical abortion and 90% for vacuum aspiration). Just 4% from either group would 
choose another method if the need would arise in the future. Women randomized to medical abortion 
were significantly more likely to choose vacuum aspiration in the future than were those randomized to 
vacuum aspiration who would choose medical abortion in the future (22% vs. 2%; p .001). The only 
predictor of acceptability before the abortion among women randomly allocated to medical abortion 
was gestational age. Specifically, 95% of the women who considered medical abortion to be 
unacceptable underwent medical abortion at 50 or more days gestation. At gestations under 50 days, 
acceptability between the 2 randomly allocated groups was the same. The 2 groups did not differ in pain 
rating scores, indicating that preferences were likely to be more significant than pain. All 4 groups rated 
the quality of nursing care to be positive in 11 of the 12 bipolar adjectives. Women who preferred 
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medical abortion rated treatment considerably higher on 4 scores (p .05). These 4 bipolar adjectives 
were relaxed-stressed, soft-hard, sympathetic-unsympathetic, and gentle-harsh. 
 
B. QUASI-EXPERIMENTEEL – Onderzoeksmethodieken met toewijzing van de interventie zonder 
parallelle onderzoeksgroepen 
 

 Gecontroleerde voor-na vergelijkingen 
 
1. ZonMw projectnummer: 121010009 
From 'problem district' to 'power district': does the health of residents benefit? Evaluation of the 
population health impact of a programme of the Dutch Minister of Housing, Communities and 
Integration 
 
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/from-problem-district-to-power-district-does-the-
health-of-residents-benefit-evaluation-of-the/samenvatting/ 
 
The aim of the study proposed here is to study in a quasi-experimental design, the effectiveness of the 
‘40 districts plan’ in terms of prevention of health problems among the inhabitants of the deprived 
districts. We will focus on a broad range of health-related indicators, including both health outcomes 
and health determinants. Two nationally prioritized health concerns will be given extra attention, 
namely overweight and depression. 
 
Part II has a quasi-experimental design, and includes a national evaluation as well as a longitudinal in-
depth study. The national evaluation, which has the design of a repeated cross-sectional study, will be 
based on routinely collected data. All 40 districts will be compared with 40 control districts, on a broad 
range of health outcome indicators. The longitudinal in-depth study will focus on two specific health 
related outcomes, namely overweight and depression. The datacollection is based on a sample of adults 
and adolescents in an experimental as well as a control condition. The datacollection includes an oral 
interview as well as physical measurements. Participants will be assessed three times: one baseline 
measurement and two follow-up measurements. 
 
2. Ytterstad B, Søgaard AJ. The Harstad Injury Prevention Study: prevention of burns in small children 

by a community-based intervention. Burns. 1995 Jun;21(4):259-66. 
 
Burns are known to cause considerable morbidity and mortality, and scalding is the most common type 
of burn injury in small children. A community-based injury prevention programme was initiated in the 
Norwegian city of Harstad (22,000 inhabitants) in 1987 and evaluated by means of data from a hospital-
based injury recording system. One part of the programme aimed at reducing burns in children below 5 
years of age. Accident analyses based on the local database revealed coffee to be the most frequent 
liquid causing scalds, which mostly occurred in the kitchen. Sixty-six per cent of the injured were boys 
and two-thirds were below 2 years of age. The prevention study was divided in a baseline period (19.5 
months) with no local intervention-and a succeeding 7-year period containing a wide range of active and 
passive prevention strategies. From the first to the second period the mean burn injury rate decreased 
52.9 per cent, from 52.4 to 24.7 per 10,000 person years (P < 0.05). In a reference city located 1,000 km 
away, the rates increased from 61.9 to 68.0 per 10,000 person years (NS). The burn injury rate reduction 
was considered mainly attributable to the strengthening of public participation and the enhancement of 
community empowerment achieved by recording and actively using the local burn injury data.  
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Zie ook 
http://www.latrobe.edu.au/chcp/assets/downloads/CBA_DescriptionExamplesforEEP070207.pdf 
 
 

 Stepped wedge design 
 
1. Levy RW, Rayner CR, Fairley CK, Kong DCM, Mijch A, Costello K, McArthur C. Multidisciplinary HIV 

Adherence Intervention: A Randomized Study. AIDS Patient Care and STDs 2004;18(12):728-35. 

doi:10.1089/apc.2004.18.728.  

 
Maintaining greater than 95% adherence to antiretroviral medication is necessary in order to have the 
greatest therapeutic impact on HIV infection. Furthermore, evidence suggests that adherence rates of 
between 70% and 89% are significantly associated with viral rebound and the development of drug 
resistance. Adherence rates at and above the 95% level are difficult for patients to achieve and 
maintain. Our aim was to determine if an adherence intervention could improve adherence among 
patients attending an ambulatory care clinic at a large public hospital. The intervention was delivered by 
a multidisciplinary team of health care professionals and consisted of education coupled with the 
provision of devices designed to assist patient memory and adherence. A crucial component of the 
intervention consisted of the identification of patient specific barriers to adherence and the 
development of strategies to circumvent these problems. Adherence was assessed using patient self-
report over the past 4, 7, and 28 days and by calculation of the Morisky score. The study was conducted 
as a randomised controlled trial using the stepped wedge design with a total of 68 subjects randomised 
to receive the intervention over a 20-week period. Adherence before and after the intervention formed 
the analysis. There was a significant decrease in the number of missed doses over the past 4 (1.9 to 1.0, 
p < 0.001), 7 (3.0 to 1.8, p < 0.001) and 28 (7.4 to 4.2, p < 0.001) days and a decrease in the Morisky 
score, indicating an improvement in medication taking behaviour (1.3 to 0.5 p < 0.001). 
 

 Tijdreeksstudies 
 
1. Landoh ED, Tchamdja P, Saka B, Tint KS, Gitta SN, Wasswa P, Christiaan de J. Morbidity and 

mortality due to malaria in Est Mono district, Togo, from 2005 to 2010: a times series analysis. Malar 
J. 2012 Nov 23;11:389. doi: 10.1186/1475-2875-11-389. 

 
BACKGROUND: In 2004, Togo adopted a regional strategy for malaria control that made use of 
insecticide-treated nets (ITNs), followed by the use of rapid diagnostic tests (RDTs), artemisinin-based 
combination therapy (ACT). Community health workers (CHWs) became involved in 2007. In 2010, the 
impact of the implementation of these new malaria control strategies had not yet been evaluated. This 
study sought to assess the trends of malaria incidence and mortality due to malaria in Est Mono district 
from 2005 to 2010.  
METHODS: Secondary data on confirmed and suspected malaria cases reported by health facilities from 
2005 to 2010 were obtained from the district health information system. Rainfall and temperature data 
were provided by the national Department of Meteorology. Chi square test or independent student's t-
test were used to compare trends of variables at a 95% confidence interval. An interrupted time series 
analysis was performed to assess the effect of meteorological factors and the use of ACT and CHWs on 
morbidity and mortality due to malaria.  
RESULTS: From January 2005 to December 2010, 114,654 malaria cases (annual mean 19,109 ± 6,622) 
were reported with an increase of all malaria cases from 10,299 in 2005 to 26,678 cases in 2010 
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(p<0.001). Of the 114,654 malaria cases 52,539 (45.8%) were confirmed cases. The prevalence of 
confirmed malaria cases increased from 23.1 per 1,000 in 2005 to 257.5 per 1,000 population in 2010 (p 
<0.001). The mortality rate decreased from 7.2 per 10,000 in 2005 to 3.6 per 10,000 in 2010 (p <0.001), 
with a significant reduction of 43.9% of annual number of death due to malaria. Rainfall (β-coefficient = 
1.6; p = 0.05) and number of CHWs trained (β-coefficient = 6.8; p = 0.002) were found to be positively 
correlated with malaria prevalence. 
CONCLUSION: This study showed an increase of malaria prevalence despite the implementation of the 
use of ACT and CHW strategies. Multicentre data analysis over longer periods should be carried out in 
similar settings to assess the impact of malaria control strategies on the burden of the disease. 
Integrated malaria vector control management should be implemented in Togo to reduce malaria 
transmission.  
 

 N=1 studies 
 
1. Wegman ACM, van der Windt DAWM, Bongers M, Twisk JWR, Stalman WAB and de Vries ThPGM. 

Efficacy of temazepam in frequent users: a series of N-of-1 trials. Family Practice 2005; 22:152–159. 
 
Background. Benzodiazepines are frequently prescribed for sleep disturbances. However, 
benzodiazepines are associated with side effects, and may be ineffective when used for a prolonged 
period of time.  
Objectives. To investigate for individual patients whether placebo was as effective as temazepam, or 
whether 10 mg was as effective as 20 mg temazepam, and whether these results influenced their future 
temazepam use. 
Methods. A series of randomized double-blind N-of-1 trials were conducted in general practices in The 
Netherlands for patients who were using temazepam regularly. Each patient received five pairs of 
treatments consisting of one week of temazepam (10 or 20 mg) and one week of the control 
intervention (placebo or 10 mg temazepam). Per pair, the sequence of treatments was randomized. 
Main outcome measures were: time to fall asleep, and the individual main complaint.  
Results. Twelve out of 15 patients completed their trial. In three patients there was no difference, in five 
a large difference, and in four a small difference in favour of temazepam. At follow-up, seven patients 
had stopped or reduced their temazepam use.  
Conclusion. The results regarding the efficacy of temazepam varied across patients. N-of-1 trials seem to 
be valuable in patients who are motivated to stop or reduce their temazepam use. They clearly 
demonstrate the efficacy of temazepam, and may give patients additional confidence to discontinue 
regular hypnotic use. The value of N-of-1 trials for patients who are less motivated is unclear, as the size 
of treatment effect does not seem to influence future hypnotic use. 
 
2. Sung L, Tomlinson GA, Greenberg ML, Koren G, Judd P, Ota S, Feldman BM. Serial controlled N-of-1 

trials of topical vitamin E as prophylaxis for chemotherapy-induced oral mucositis in paediatric 
patients. Eur J Cancer. 2007 May;43(8):1269-75. Epub 2007 Mar 23. 

 
The objectives were (1) to determine whether in children undergoing doxorubicin-containing 
chemotherapy, topical vitamin E decreases an objective measurement of oral mucositis compared to 
placebo, and (2) to assess the feasibility of an innovative trial design in paediatric cancer, combining N-
of-1 trials using Bayesian meta-analysis. We conducted a series of N-of-1, double-blinded, randomised 
controlled trials in children P 6 years of age receiving repeated cycles of identical doxorubicin-containing 
chemotherapy. Each study cycle was followed by topical vitamin E (800 mg) or placebo.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17383174
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17383174
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17383174
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We enroled 16 children and 45 post chemotherapy cycles were randomised to vitamin E (N = 22) or 
placebo (N = 23). There was no difference in objective mucositis scores with a mean score of 0.2 with 
vitamin E and 0.3 with placebo. Topical vitamin E does not reduce doxorubicin-induced oral mucositis in 
children. The use of N-of-1 studies and Bayesian meta-analysis may facilitate the study of some 
therapies in paediatric oncology. 
 

 Vergelijkende gevalstudies 
 
1. Prins MA, Verhaak PF, Hilbink-Smolders M, Spreeuwenberg P, Laurant MG, van der Meer K, van 

Marwijk HW, Penninx BW, Bensing JM. Outcomes for depression and anxiety in primary care and 
details of treatment: a naturalistic longitudinal study. BMC Psychiatry. 2011 Nov 18;11:180. doi: 
10.1186/1471-244X-11-180. 

 
BACKGROUND: There is little evidence as to whether or not guideline concordant care in general 
practice results in better clinical outcomes for people with anxiety and depression. This study aims to 
determine possible associations between guideline concordant care and clinical outcomes in general 
practice patients with depression and anxiety, and identify patient and treatment characteristics 
associated with clinical improvement.  
METHODS: This study forms part of the Netherlands Study of Depression and Anxiety (NESDA).Adult 
patients, recruited in general practice (67 GPs), were interviewed to assess DSM-IV diagnoses during 
baseline assessment of NESDA, and also completed questionnaires measuring symptom severity, 
received care, socio-demographic variables and social support both at baseline and 12 months later. The 
definition of guideline adherence was based on an algorithm on care received. Information on guideline 
adherence was obtained from GP medical records.  
RESULTS: 721 patients with a current (6-month recency) anxiety or depressive disorder participated. 
While patients who received guideline concordant care (N=281) suffered from more severe symptoms 
than patients who received non-guideline concordant care (N=440), both groups showed equal 
improvement in their depressive or anxiety symptoms after 12 months. Patients who (still) had 
moderate or severe symptoms at follow-up, were more often unemployed, had smaller personal 
networks and more severe depressive symptoms at baseline than patients with mild symptoms at 
follow-up. The particular type of treatment followed made no difference to clinical outcomes.  
CONCLUSION: The added value of guideline concordant care could not be demonstrated in this study. 
Symptom severity, employment status, social support and comorbidity of anxiety and depression all play 
a role in poor clinical outcomes.  
 

 Regression Discontinuity Design 
 
1. Linden A, Adams JL, Roberts N. Evaluating disease management programme effectiveness: an 

introduction to the regression discontinuity design. J Eval Clin Pract. 2006 Apr;12(2):124-31. 
Although disease management (DM) has been in existence for over a decade, there is still much 
uncertainty as to its effectiveness in improving health status and reducing medical cost. The main reason 
is that most programme evaluations typically follow weak observational study designs that are subject 
to bias, most notably selection bias and regression to the mean. The regression discontinuity (RD) design 
may be the best alternative to randomized studies for evaluating DM programme effectiveness. The 
most crucial element of the RD design is its use of a 'cut-off' score on a pre-test measure to determine 
assignment to intervention or control. A valuable feature of this technique is that the pre-test measure 
does not have to be the same as the outcome measure, thus maximizing the programme's ability to use 
research-based practice guidelines, survey instruments and other tools to identify those individuals in 
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greatest need of the programme intervention. Similarly, the cut-off score can be based on clinical 
understanding of the disease process, empirically derived, or resource-based. In the RD design, 
programme effectiveness is determined by a change in the pre-post relationship at the cut-off point. 
While the RD design is uniquely suitable for DM programme evaluation, its success will depend, in large 
part, on fundamental changes being made in the way DM programmes identify and assign individuals to 
the programme intervention. 
 
C. Onderzoeksmethodieken zonder toewijzing van de interventie – met verschillende manier van 
sampling  
 

 Cohortonderzoek  
 
1. ZonMw projectnummer: 121010011 (prospectief cohortonderzoek) 
INPACT: IVO Nutrition and Physical Activity Child cohorTNaar de invloed van ouders op het eet- en 
beweeggedrag van basisschoolleerlingen in Nederland. Hoe kunnen ouders overgewicht bij hun kind 
voorkomen? 
 
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/inpact-ivo-nutrition-and-physical-activity-child-
cohortnaar-de-invloed-van-ouders-op-het-eet-en-be/ 
 
INPACT is een longitudinale studie gericht op de invloed van ouders op de ontwikkeling van het 
lichaamsgewicht bij kinderen van 8-12 jaar. Algemene ouderschapsstijlen, specifiek opvoedingsgedrag 
van ouders ten aanzien van het eet- en beweeggedrag van kinderen, evenals het voorbeeldgedrag van 
de ouders zelf, vormen de belangrijkste aandachtspunten binnen het onderzoek. In vier jaarlijkse, 
opeenvolgende metingen worden 3.000 kinderen en hun ouders gevolgd. 
 
Hoofdvragen 
In de longitudinale INPACT-studie wordt dus naar micro-omgevingsinvloeden gekeken. Twee 
hoofdvragen van de studie zijn: 
1. Welke factoren in de sociale omgeving (opvoedingsstijl, opvoedingspraktijk, voorbeeldgedrag van 
ouders) zijn het meest voorspellend voor de Body Mass Index (BMI) van 8-12-jarigen? 
2. Welke factoren in de fysieke omgeving (bijv. de aanwezigheid en toegankelijkheid van verschillende 
soorten voeding zijn het meest voorspellend voor de BMI van 8-12-jarigen? 
 
Onderzoeksopzet 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, is een cohortstudie opgezet onder 3.000 leerlingen uit 
groep 5 van het basisonderwijs en hun ouders. In het INPACT-onderzoek worden de kinderen en hun 
ouders vier jaar gevolgd: van groep 5 tot en met groep 8 van het basisonderwijs. De kinderen en ouders 
wonen in het verzorgingsgebied van de GGD Zuidoost-Brabant. Hoewel dataverzameling regionaal 
plaatsvindt, zijn de onderzoeksbevindingen generaliseerbaar naar heel Nederland. 
 
2. Angrisani L, Favretti F, Furbetta F, Paganelli M, Basso N, Doldi SB, Iuppa A, Lucchese M, Lattuada E, 

Lesti G, Capizzi FD, Giardiello C, Di Lorenzo N, Veneziani A, Alkilani M, Puglisi F, Gardinazzi A, 
Cascardo A, Borrelli V, Lorenzo M. Obese teenagers treated by Lap-Band System: The Italian 
experience. Surgery. 2005 Nov;138(5):877-81. 

 
Background. Little is known about obesity surgery in young and adolescent patients. The aim of this 
study is to evaluate results of laparoscopic adjustable gastric banding in obese teenagers.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Angrisani%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16291388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Favretti%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16291388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Furbetta%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16291388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Paganelli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16291388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Basso%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16291388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Doldi%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16291388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Iuppa%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16291388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lucchese%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16291388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lattuada%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16291388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lesti%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16291388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Capizzi%20FD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16291388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Giardiello%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16291388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Di%20Lorenzo%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16291388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Veneziani%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16291388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alkilani%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16291388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Puglisi%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16291388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gardinazzi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16291388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cascardo%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16291388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Borrelli%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16291388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lorenzo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16291388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16291388##
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Methods. Patients #19 years old selected from the database of the Italian Collaborative Study Group for 
Lap-Band were analyzed according to mortality, comorbidities, laparotomic conversion, intra- and 
postoperative complications, body mass index (BMI), and % excess weight loss (EWL) at different times 
of follow-up. Data were expressed as mean ± SD. 
Results. Fifty-eight (1.5%) of 3813 patients who underwent operation with the Lap-Band System were 
#19 years old: 47F/11M; mean age, 17.96 ± 0.99 years (range, 15-19); mean BMI, 46.1 ± 6.31 Kg/m2 
(range, 34.9 – 69.25); mean%excess weight, 86.4 ± 27.1 (range, 34 – 226.53). Sixteen (27.5%) of the 58 
patients were superobese (BMI $50). In 27/58 (46.5%) patients, 1 or more comorbidities were 
diagnosed. Mortality was absent. Laparotomic conversion was necessary in 1 patient with gastric 
perforation on the anterior wall. Overall postoperative complications occurred in 6/58 (10.3%). The 
band was removed in 6/58 (10.3%) patients for gastric erosion (3 patients), psychologic, intolerance (2 
patients), and in the remaining patient was converted 2 years after surgery (BMI 31) to gastric bypass or 
gastric pouch dilatation. Patient follow-up at 1, 3, 5, and 7 years was 48/52 (92.3%), 37/42 (88.1%), 
25/33 (75.7%), and 10/10, respectively. At these times, mean BMI was 35.9 ± 8.4, 37.8 ± 11.27, 34.9 ± 
12.2, and 29.7 ± 5.2 Kg/m2. Mean %EWL at the same time was 45.6 ± 29.6, 39.7 ± 29.8, 43.7 ± 38.1, and 
55.6 ± 29.2. Five/25 (20%) patients had #25% EWL at 5 years follow-up, while none of the 10 patients 
subject to follow-up at 7 years had #25% EWL.  
Conclusions. Lap-Band System is an interesting option for teenagers suffering obesity and its related 
comorbidities, which deserves further investigation. (Surgery 2005;138:877-81.) 
 
3. Lalmohamed A, de Vries F, Bazelier MT, Cooper A, van Staa TP, Cooper C, Harvey NC. Risk of fracture 

after bariatric surgery in the United Kingdom: population based, retrospective cohort study. BMJ. 
2012 Aug 3;345:e5085. doi: 10.1136/bmj.e5085. 

 
OBJECTIVES: To estimate fracture risk in patients receiving bariatric surgery versus matched controls. 
DESIGN: Population based, retrospective cohort study. 
SETTING: Use of records from the United Kingdom General Practice Research Database, now known as 
the Clinical Practice Research Datalink (from January 1987 to December 2010). 
PARTICIPANTS: Patients with a body mass index of at least 30, with a record of bariatric surgery 
(n=2079), and matched controls without a record (n=10,442). Each bariatric surgery patient was 
matched to up to six controls by age, sex, practice, year, and body mass index. Patients were followed 
from the date of bariatric surgery for the occurrence of any fracture. We used time dependent Cox 
regression to calculate relative rates of fracture, adjusted for disease and previous drug treatment, and 
time-interaction terms to evaluate fracture timing patterns. 
MAIN OUTCOME MEASURE: Relative rates of any, osteoporotic, and non-osteoporotic fractures. 
RESULTS: Mean follow-up time was 2.2 years. Overall, there was no significantly increased risk of 
fracture in patients who underwent bariatric surgery, compared with controls (8.8 v 8.2 per 1000 person 
years; adjusted relative risk 0.89, 95% confidence interval 0.60 to 1.33). Bariatric surgery also did not 
affect risk of osteoporotic and non-osteoporotic fractures. However, we saw a trend towards an 
increased fracture risk after three to five years following surgery, as well as in patients who had a 
greater decrease in body mass index after surgery, but this was not significant. 
CONCLUSION: Bariatric surgery does not have a significant effect on the risk of fracture. For the first few 
years after surgery, these results are reassuring for patients undergoing such operations, but do not 
exclude a more protracted adverse influence on skeletal health in the longer term. 
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 Case-control onderzoek 
 
1. ZonMw Projectnummer: 61200022 
Improving FOBT based colorectal cancer screening by faeces DNA testing: Copy number and promoter 
methylation profiling of faeces derived DNA for secondary prevention of colorectal cancer 
 
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/improving-fobt-based-colorectal-cancer-screening-by-
faeces-dna-testing-copy-number-and-promoter-met/voortgang/ 
 
Phase 3: Determine the sensitivity and specificity of MLPA/MSP/MSI based faeces DNA testing in a case 
control study: Faeces of CRC cases (n=100), colorectal adenoma cases (n = 100) as well as colonoscopic 
negative controls (n=300) will be collected. DNA will be isolated from these stool samples and promoter 
methylation and MLPA profiles obtained from free DNA will be compared to the profiles obtained from 
DNA isolated from the matching tumor tissue. A pilot study had already demonstrated the logistic and 
technical feasibility of this approach. MSI is included because it is a genetic hallmark of a subgroup of 
15% of CRCs. 
 
Phase 4: First line investigation of the performance of MLPA/MSP/MSI based faeces DNA testing in a 
screening setting: Faeces will be obtained in the context of CRC screening trials in the Amsterdam and 
Maastricht area which will yield at least ca. 2000 screenees. Faeces and tumor samples of the 
anticipated 100 individuals tested positive as well as faeces samples of a random selection of 300 
individuals tested negative will be evaluated. This will allow to estimate the positive and negative 
predictive value of the test in a colorectal cancer screening setting, and to compare these test 
characteristics to those of the currently used colonoscopy and FOBT tests.  
 
2. Parvanova A, Iliev I, Filipponi M, Dimitrov BD, Vedovato M, Tiengo A, Trevisan R, Remuzzi G, 

Ruggenenti P. Insulin resistance and proliferative retinopathy: a cross-sectional, case-control study in 
115 patients with type 2 diabetes. J Clin Endocrinol Metab. 2004 Sep;89(9):4371-6. 

 
In this cross-sectional, case-control study we explored the association of proliferative diabetic 
retinopathy (PDR) with insulin resistance (IR) in type 2 diabetics with serum creatinine less than 2.0 
mg/dl. For each PDR case, one reference case with background diabetic retinopathy (BDR) and two 
controls without retinopathy were identified. IR was evaluated by hyperinsulinemic euglycemic clamp; 
retinopathy was evaluated by indirect ophthalmoscopy and photography. Patients were matched by 
age, gender, and body mass index. PDR patients (n = 28) had higher IR and low-density lipoprotein 
cholesterol and triglyceride levels than BDR patients (n = 29), but comparable levels of glycosylated 
hemoglobin. Compared with patients without retinopathy (n = 58), those with PDR had higher IR, low-
density lipoprotein cholesterol, and albuminuria (P < 0.05); those with BDR had higher glycosylated 
hemoglobin (P < 0.05), but comparable IR. At multivariate regression analysis, IR was the only 
independent marker of PDR among patients with retinopathy (P = 0.016). IR also retained its 
independent predictive value at multiple comparison among all groups (by Kruskal-Wallis test, P = 
0.019). In type 2 diabetes, IR is an independent specific marker of proliferative retinopathy that may 
characterize patients at increased risk for blindness who may benefit most from early screening and 
therapeutic intervention. Longitudinal studies are needed to evaluate the role of IR in the pathogenesis 
of proliferative retinopathy. 
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3. Vasquez H, Mazure R, Gonzalez D, Flores D, Pedreira S, Niveloni S, Smecuol E, Mauriño E, Bai JC. Risk 
of fractures in celiac disease patients: a cross-sectional, case-control study. Am J Gastroenterol. 2000 
Jan;95(1):183-9. 

 
OBJECTIVES: Although osteopenia and osteoporosis are well-recognized complications of celiac disease, 
no controlled studies have been done to assess the prevalence of fractures in a large cohort of patients. 
The objectives of this study were to determine the prevalence of bone fractures and vertebral 
deformities in celiacs and to analyze the relationship between fractures and clinical data of patients. 
METHODS: We studied 165 patients with a well-established diagnosis of celiac disease. A similar number 
of age- and gender-matched control subjects with functional GI disorders were evaluated. The design of 
the study was cross-sectional, with a retrospective historical review through a personal interview of all 
subjects. All patients underwent bone mineral density measurement by dual-energy, x-ray 
absorptiometry and spinal x-ray. Vertebral deformities were determined by visual inspection of spinal x-
rays and by morphometric analysis. 
RESULTS: Among celiacs, 41 patients (25%) referred have had from one to five fractures in the 
peripheral skeleton. On the contrary, only 14 (8%) control subjects experienced fractures. This 
difference was highly significant (odds ratio, 3.5; 95% confidence interval [CI], 1.8-7.2; p<0.0001). 
Although inspection of spinal x-rays showed evidence of vertebral deformities in the lumbar spine in 
only two patients, a more detailed examination of lateral x-rays using morphometric criteria detected 
lumbar spine vertebral deformities in nine (five also had fractures in the peripheral skeleton) and in four 
controls (odds ratio, 2.8; 95% CI, 0.7-11.5; p = NS). Eighty percent of fractures were detected before the 
diagnosis of celiac disease or in patients who were noncompliant with the gluten-free diet; only 7% of 
patients experienced fractures after starting treatment. Regression analysis adjusted for multiple 
comparisons showed that patients with fractures were diagnosed with celiac disease later (p<0.06) and 
remained undiagnosed for more prolonged periods (p<0.05). There was a trend, which did not reach 
statistical significance, for a lower bone mineral density in the lumbar spine and total skeleton among 
patients with fractures. 
CONCLUSIONS: This study has demonstrated that patients with celiac disease had a high prevalence of 
bone fractures in the peripheral skeleton. Most of these events occurred before diagnosis or while 
patients were noncompliant with gluten-containing diet. Our results suggest that early diagnosis and 
effective treatment of celiac disease were the most relevant measures to protect patients from the risk 
of fractures. 
 
4. Sergio B. Wey, MD; Motomi Mori, MS; Michael A. Pfaller, MD; Robert F. Woolson, PhD; Richard P. 

Wenzel, MD, MSc . Risk Factors for Hospital-Acquired Candidemia: A Matched Case-Control Study. 
Arch Intern Med. 1989;149(10):2349-2353. 

 
Nosocomial candidemia has become an important infection not only because of an apparently 
increasing incidence but also because of its high fatality rate. We studied 28 risk factors through a 
matched case-control study that included 88 pairs of patients hospitalized between July 1983 and 
December 1986. The strongest single risk factor found in the univariate analysis was the number of prior 
antibiotics administered: the exposure odds ratio (OR) was 12.50 when patients who received three to 
five antibiotics were compared with those who received none to two antibiotics. A multiple logistic 
regression analysis using a conditional likelihood method was performed to evaluate several risk factors 
simultaneously. The final model selected by a stepwise procedure included the following variables: 
number of antibiotics received prior to infection (OR, 1.73 per unit increase), isolation of Candida 
species from sites other than blood (OR, 10.37), prior hemodialysis (OR, 18.13), and prior use of a 
Hickman catheter (OR, 7.23). It remains to be shown in controlled clinical trials whether limiting the 
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number of antibiotics or instituting prophylaxis and/or early treatment for high-risk patients will reduce 
the incidence of nosocomial candidemia. 
 
D. OBSERVATIONELE ONDERZOEKEN – Niet-vergelijkende onderzoeksmethodieken  

 Niet-vergelijkende gevalstudies 
 
Bourke JP, Dunuwille A, O’Donnell D, Jamieson S, Furniss SS. Pulmonary vein ablation for idiopathic atrial 
fibrillation: six month outcome of first procedure in 100 consecutive patients. Heart 2005;91:51e7. 
 
Zie ook Chambers 2009 (overzicht, inclusief checklist) 
 
OBJECTIVES: To report six month outcome in patients undergoing their first pulmonary vein ablation 
procedure for idiopathic atrial fibrillation (AF) at a "non-pioneering" hospital.  
DESIGN: Prospective observational study.  
SETTING: Specialist electrophysiology unit at a university hospital.  
PATIENTS: The first 100 consecutive patients undergoing their first pulmonary vein catheter ablation 
procedure for highly symptomatic, drug resistant AF in the period 1999-2002.  
MAIN OUTCOME MEASURES: Incidence of symptomatic or asymptomatic, Holter documented AF six 
months after ablation.  
RESULTS: Mean patient age was 52 years (range 23-73 years), mean length of AF history 53 months 
(range 6-180 months), mean number of antiarrhythmic drug failures was 3 (range 1-5), and 81 were 
men. At the time of the ablation procedure, 64 had progressed to persistent AF and 23 had increased 
transverse left atrial diameter. The number of pulmonary veins ablated in each patient was one in 11, 
two in 45, three in 36, and four in 8. Six months after ablation, 55 patients were consistently in sinus 
rhythm, asymptomatic, and without any Holter evidence of AF. The chance of being in sinus rhythm was 
73% (29 of 64) in those with paroxysmal as compared with only 45% (26 of 36) in those with persistent 
AF at the time of ablation (p = 0.01). Outcome was not influenced by patient age, length of AF history, or 
duration of persistent AF before ablation or to left atrial dimension. Follow up was complete and no 
patient has died or experienced a stroke during or after ablation; nor have any developed symptoms of 
late pulmonary vein stenosis. However, other complications occurred during or shortly after the 
procedure in 12 patients, including cardiac tamponade in six.  
CONCLUSIONS: In selected patients with drug resistant AF, focal pulmonary vein catheter ablation offers 
a realistic prospect of achieving stable sinus rhythm compared with alternatives. However, it is a 
complex form of ablation with a significant risk of serious complications. Although a new milestone in 
arrhythmia management, the optimum ablation technique is still evolving and any impact on the natural 
history of AF remains to be determined. 


