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Systematisch literatuuronderzoek
van gerandomiseerde
onderzoeken (deel 2)

Literatuur
Dit is het tweede uit een serie van zeven artikelen over het beoordelen van diverse vormen van medisch-wetenschappelijke publicaties. De reden voor deze serie is om verpleegkundigen te helpen bij het efficiënt en kritisch beoordelen van

de literatuur in hun vakgebied. Het bijhouden van de vakliteratuur is voor velen lastig omdat hiervoor eigenlijk (te) weinig
tijd voor is. Daarnaast vertrouwt men vaak op de eigen ervaring, routine en klinische blik. Toch is het goed om te realiseren dat, ondanks deze expertise, we vele malen per dag keuzes maken, zonder zeker te weten wat de juiste keuze is.
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EBP

SR van interventieonderzoeken
In deel 1 van deze serie is de beoordeling van een geran-

domiseerd interventieonderzoek (RCT) toegelicht.1)
RCT’s worden uitgevoerd om het effect van een therapeutische of preventieve interventie te bepalen. Deze
studies kunnen de basis vormen van een systematisch
literatuuronderzoek van gerandomiseerde onderzoeken
(in het Engels: systematic review, of SR).2) In een SR
wordt alle ‘evidence’ betreffende de werkzaamheid van
een interventie op een gestructureerde, overzichtelijke
en reproduceerbare wijze samengevat. Naar aanleiding
van een expliciete vraagstelling over twee (of meer)
behandelingen wordt een zorgvuldige zoekstrategie
opgebouwd om gerandomiseerde onderzoeken over
deze behandeling te identificeren in verschillende bibliografische databases. Daarna volgt een selectieproces, een
beoordeling van de kwaliteit van de gevonden RCT’s,
alsook een transparante presentatie van de resultaten.
De Cochrane Collaboration is een wereldwijde organisatie die zich inzet voor het maken, verspreiden en bijhouden van deze op systematische wijze uitgevoerde literatuuronderzoeken.3) De Cochrane Library biedt toegang
tot de database met deze SR’s (en ook RCT’s),4) maar
SR’s kunnen ook in PubMed worden gevonden. Hier
komen echter ook de niet-systematisch uitgevoerde
reviews (‘narrative reviews’) in voor, die dus minder
bewijskracht hebben.
De voordelen van een SR liggen voor de hand; het pro-
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» Op welke manier voorkom ik medicatiefouten het
beste? Wat moet ik doen om het risico op vallen bij neurologische patiënten te verkleinen? Hoe voorkom ik
beademingsfouten? Moet ik protocollen gebruiken om
tot een veiligere patiëntenzorg te komen? Helpt de Critical Nursing Situation Index (CNSI) mij om afwijkingen
van ‘goede klinische zorg’ te identificeren?
Als u zich deze onzekerheden realiseert, kunt u deze
dilemma’s voortaan trachten op te lossen door een
beroep te doen op bewijsmateriaal uit de vakliteratuur,
zoals het EBP-principe ook bepleit. Publicaties in medische of verpleegkundige tijdschriften bevatten echter
vaak heel geconcentreerde beschrijvingen in medisch of
wetenschappelijk jargon van studies bij bepaalde patiënten. Het doel van deze ‘toolbox’ is om toch, op vrij eenvoudige wijze en zonder dat kennis van statistiek nodig
is, de waarde van zulke publicaties zelf te kunnen beoordelen. Zo’n kritische beoordeling bestaat altijd uit drie
belangrijke punten. Ten eerste of de informatie in een
studie valide is (dat wil zeggen antwoord kan geven op
de vraagstelling), ten tweede wat, hoe groot en hoe precies de uitkomsten van de studie zijn en ten derde of
deze toepasbaar zijn in de eigen situatie.
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ces is transparant, valide en reproduceerbaar. Omdat
een SR op een valide wijze de resultaten uit verschillende
gerandomiseerde onderzoeken samenvat, wordt deze in
de hiërarchie van klinisch bewijs op de hoogste plaats
gezet. Bovendien worden, indien mogelijk, de resultaten
van de individuele RCT’s bij elkaar opgeteld (een ‘metaanalyse’ genaamd), zodat u door het grotere patiëntentotaal een betrouwbaardere uitspraak kunt doen. In dit
artikel wordt de beoordeling beschreven van een SR van
gerandomiseerde onderzoeken.2)
Als voorbeeld bij zo’n beoordeling zullen we een heel
recente Cochrane systematic review gebruiken. In deze SR
is de waarde onderzocht van trainingsprogramma’s en veiligheidsmaatregelen voor ouders om het aantal ongevallen
bij hun kinderen te verminderen.5)
Validiteit: de checklist
Een ideale SR heeft een aantal kenmerken, waardoor u
weet dat de resultaten te vertrouwen zijn. Toch zal niet
elke SR al deze kenmerken bezitten, omdat dit voor de
reviewers niet haalbaar was, of de afzonderlijke RCT’s
van mindere kwaliteit waren of onvoldoende duidelijk
beschreven zijn. In dat geval zullen ook de resultaten
van een SR minder of niet betrouwbaar zijn. Met een
eenvoudige checklist (zie tabel 1) zijn deze kenmerken
na te gaan en is te beoordelen of een SR goed (valide) is
uitgevoerd en dus betrouwbare resultaten oplevert. Deze
checklist is gebaseerd op het beoordelingsformulier dat
het Dutch Cochrane Centre beschikbaar stelt op zijn
website.3) We zullen de punten in deze checklist één
voor één toelichten aan de hand van de voorbeeld-SR.5)
1. Vraagstelling
Eerst dient nagegaan te worden of de vraag adequaat
geformuleerd is, namelijk in de vorm van een expliciete
klinische vraagstelling. Anders is niet te beoordelen of de
review wel antwoord zal kunnen geven op uw eigen
vraag. Zo’n goed beantwoordbare klinische vraag dient
bij voorkeur de volgende aspecten te bevatten: de aandoening, de interventie, de controlebehandeling(en), de
uitkomstmaten en eventueel de gewenste follow-upduur. Een leidraad kan PICO zijn, een acroniem voor
Patient, Intervention, Control en Outcome. Door de
vraagstelling zo te formuleren is het ook duidelijk welke
sleutelwoorden tot de gebruikte zoektermen hebben
geleid.
In de voorbeeld-SR wordt specifiek het doel ervan beschreven: ‘To evaluate the effects of parenting interventions for
preventing unintentional injury in childhood as well as
increasing possession and use of home safety equipment
and parental safety practices.’ Het ging hierbij om interventies bij ouders van kinderen onder de 18. De interventies
waren bedoeld om de kennis, attitude en vaardigheden van
ouders voor wat betreft de opvoeding te vergroten, teneinde
onbedoelde huiselijke ongevallen te voorkomen. De
gebruikte uitkomstmaten waren: aantal ongevallen, bezit
en gebruik van veiligheidsproducten, en veilig werken (bijnederlands tijdschrift voor evidence based practice

Tabel 1. Checklist voor de beoordeling van systematic reviews
Ja
Nee
1 Is de vraagstelling adequaat geformuleerd?

X

2 Is de zoekactie adequaat uitgevoerd?

X

?

3 Is de selectie procedure van de artikelen adequaat uitgevoerd? X
4 Is de kwaliteitsbeoordeling adequaat uitgevoerd?

X

5 Is adequaat beschreven hoe de data-extractie heeft
plaatsgevonden?

X

6 Zijn de belangrijkste kenmerken van de oorspronkelijke
onderzoeken beschreven?

X

7 Is adequaat omgegaan met de klinische en statistische
heterogeniteit van de onderzoeken?
8 Is statistische pooling op een correcte manier uitgevoerd?

X
X

voorbeeld: opslag van gevaarlijke dingen, gebruik van
babylooprekjes, gebruik van een te hoge watertemperatuur
enzovoort).
2. Zoekactie
Op basis van de vraagstelling dient op gestructureerde
wijze met de zoektermen in de internationale literatuur
te worden gezocht. Minimaal dient er gezocht te worden
in MEDLINE, EMBASE en voor recentere systematische
reviews het Cochrane Central Register of Controlled
Trials (CENTRAL). Indien niet in MEDLINE gezocht is,
hoeft u met de beoordeling niet verder te gaan, omdat
dan waarschijnlijk niet alle relevante studies zijn geïncludeerd.
Voor een uitputtende zoekactie kunnen optionele aanvullende zoekacties gedaan te worden in gespecialiseerde, onderwerpspecifieke trialregisters, zoals
PsycINFO, CINAHL, Aidsline, Toxline en Cancerlit,
registers van lopende trials, gedrukte indexen, het aanschrijven van experts en fabrikanten en het handmatig
doorzoeken van tijdschriften.
Eveneens zullen de eventuele restricties in de zoekactie
beschreven moeten zijn. Hierbij kan gedacht worden
aan restricties in jaartal van publicatie, publicatiestatus
(wel of niet gepubliceerd) of in taal. Een zoektocht met
taalrestricties wordt als minder valide beschouwd,
omdat de uitkomst van een systematische review kan
afhangen van het taalgebied waarop deze is gebaseerd.
In de SR werd zonder taalrestricties gezocht in maar liefst
zestien databases en bovendien op vijftien websites van
instanties die te maken hebben met kinderveiligheid. Ook
werd met de hand gezocht in de abstracts van de laatste
zeven congressen en het tijdschrift over Injury Prevention.
Ook de referenties van de gevonden artikelen werden doorzocht.
3. Selectie
Een sensitieve zoekactie leidt tot een groot aantal potentiële artikelen. Het is belangrijk dat de selectie door twee
reviewers onafhankelijk van elkaar gebeurt. Een minimum van twee reviewers voor de selectie is bedoeld om
de kans op selectiebias in te perken bij deze cruciale stap.
1 ‒ 2008
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De selectie dient aan de hand van duidelijke in- en
exclusiecriteria beschreven te zijn. Onder in- en exclusiecriteria vallen bijvoorbeeld: een specifieke onderzoekspopulatie (bijvoorbeeld alleen kinderen), of een specifieke interventie. De in- en exclusiecriteria dienen aan
te sluiten op de vraagstelling en dienen expliciet
beschreven te zijn om de reproduceerbaarheid van de
systematische review te verhogen.
In de SR werden door twee onderzoekers onafhankelijk van
elkaar de titels en abstracts beoordeeld op geschiktheid. De
mogelijk geschikte artikelen werden opgevraagd en
opnieuw door twee onderzoekers beoordeeld aan de hand
van een standaardlijst van in- en exclusiecriteria. Bij
meningsverschillen werd steeds een derde onderzoeker
geraadpleegd. Niet alleen gerandomiseerd, maar elk vergelijkend onderzoek kon geïncludeerd worden.
4. Kwaliteitsbeoordeling
In een systematische review worden de resultaten van
verschillende (gerandomiseerde) onderzoeken samengevat. Het is noodzakelijk de kwaliteit van deze onderliggende onderzoeken te beoordelen. De deugdelijkheid
van de review en de betrouwbaarheid van de resultaten
hangen hier immers van af. Ook hier dient idealiter de
kwaliteitsbeoordeling door twee reviewers onafhankelijk
van elkaar aan de hand van een expliciete lijst van criteria beoordeeld te zijn. Blindering van de beoordelaars en
blindering van de randomisatie (‘allocation concealment’) dienen ten minste beoordeeld te zijn. Het resultaat van de kwaliteitsbeoordeling per individueel onderzoek moet in het artikel terug te vinden zijn.
Ook in de SR beoordeelden twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar de kwaliteit van de gevonden studies. RCT’s
werden beoordeeld op allocation concealment, blindering
van de uitkomstbeoordelaar en compleetheid van de follow-up (zie voor uitleg deel 1 van de toolbox-serie over de
beoordeling van een gerandomiseerd interventieonderzoek1)). Van de elf RCT’s waren vijf (46%) met concealed
allocation, vier (36%) hadden geblindeerde uitkomstbeoordelaars en acht (73%) een meer dan 80%-follow-up.
Opvallend is wel dat hier ook niet-gerandomiseerd vergelij-
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kend onderzoek werd geïncludeerd, want deze onderzoeken
zijn gevoeliger voor vertekening. Deze studies werden
beoordeeld op basis van de evaluatiecriteria volgens
Reisch.6) De onderzoekers waren bij het beoordelen niet op
de hoogte van de auteurs, het onderzoeksinstituut en de
resultaten van de studie.
5. Data-extractie
Data-extractie is het verzamelen van de resultaten uit de
oorspronkelijke onderzoeken. Het data-extractieproces
dient duidelijk beschreven te zijn en moet weer bij voorkeur door twee reviewers onafhankelijk van elkaar hebben plaatsgevonden. Dit om fouten bij het overnemen
van de resultaten zo veel mogelijk te voorkomen.
De data werden opnieuw door de twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar geëxtraheerd. Meningsverschillen
werden opgelost door discussie. Wanneer relevante gegevens ontbraken werd geprobeerd de auteurs van het artikel
te benaderen.
6. Beschrijving oorspronkelijke onderzoeken
Zoals de kwaliteit van de oorspronkelijke gerandomiseerde onderzoeken individueel beschreven dient te zijn,
dienen ook de belangrijkste kenmerken beschreven te
zijn. Het hangt van het onderwerp af welke items
belangrijk zijn. Een goed handvat hiervoor is de bij punt
1 genoemde PICO. Dus de patiëntenpopulatie, interventie, controlebehandeling(en) en primaire uitkomstmaten. De studieresultaten kunnen pas zinvol worden
samengevoegd als de patiënten (bijvoorbeeld qua leeftijd
en risicofactoren), de gegeven behandeling (bijvoorbeeld
de dosering van het medicijn) en de gebruikte uitkomstmaten (bijvoorbeeld morbiditeit of mortaliteit) vergelijkbaar (homogeen) zijn. Daarnaast is de follow-upduur
ook belangrijk om de relevantie van de uitkomst te kunnen bepalen. Zo is bij chronische wondgenezing een follow-upduur van twee weken niet echt interessant.
In de SR worden de karakteristieken van de oorspronkelijke
vijftien studies steeds volgens de PICO-structuur beschreven. Elf ervan waren RCT’s, de overige waren vooral voor/nametingen. Zeven studies betroffen sociaaleconomisch
zwakkeren, twee studies bevatten (gebroken) gezinnen met
een grotere kans op kinderverwaarlozing of -mishandeling,
twee beschreven mentaal gehandicapte moeders en de overige studies betroffen gezinnen met kinderen met neonatale, pediatrische of sociale problematiek. Dit is belangrijke
informatie om te bepalen of deze SR van toepassing is op
de eigen patiëntenpopulatie waar je als verpleegkundige
voor zorgt. De toegepaste interventies waren divers en
bestonden vaak uit meerdere acties tegelijk, bijvoorbeeld
huisbezoeken, opvoedkundige programma’s en sociaalmaatschappelijke ondersteuning. Als uitkomstmaten werden zelfgerapporteerde onbedoelde ongevallen, ongevallen
waarvoor medische zorg nodig was, het bezit of gebruik
van babyveiligheidsproducten (zoals hekjes, magneetslotjes,
stopcontactbeveiligers) en het veilig uitvoeren van diverse
acties gebruikt.
1 ‒ 2008
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7. Adequate omgang met heterogeniteit
Indien de oorspronkelijke onderzoeken onderling sterk
verschillen is sprake van heterogeniteit (zie ook punt 6).
Men spreekt van klinische heterogeniteit als de patiënten, de interventies of de uitkomstmaten niet voldoende
vergelijkbaar zijn. Bijvoorbeeld als in een review over
stoppen met roken zowel een onderzoek met zwangere
vrouwen als een onderzoek met scholieren is opgenomen. In dergelijke gevallen is het weinig zinvol de resultaten van de afzonderlijke onderzoeken te combineren
tot één overallresultaat (‘poolen’). Bij klinische heterogeniteit kan worden gezocht naar voldoende vergelijkbare subgroepen; indien deze niet voorhanden zijn,
dient te worden afgezien van pooling (zie tabel 2).
Zoals bij punt 6 beschreven, was er in onze voorbeeld-SR
wel sprake van enige klinische heterogeniteit qua studiepopulaties (tienermoeders, geestelijk gehandicapten, sociaal
zwakkeren enzovoort), interventies en uitkomstmaten. Het
is echter onduidelijk in hoeverre dit invloed heeft gehad op
de resultaten. Er werd geen subgroepanalyse verricht van
bijvoorbeeld studies die een vergelijkbare interventie toepasten.
Hoewel in sommige situaties geen sprake is van klinische
heterogeniteit, lopen de resultaten van de oorspronkelijke onderzoeken soms toch sterk uiteen. In dat geval
spreekt men van statistische heterogeniteit (of ‘onverwachte’ heterogeniteit). Een parameter voor de mate van
de heterogeniteit is de I2-waarde: deze geeft aan hoeveel
procent van de verschillen in resultaten tussen de studies
te verklaren is door heterogeniteit. Bij het bestaan van
statistische heterogeniteit zijn er de volgende opties (zie
tabel 2): a. Heterogeniteit meenemen in de statistische
analyse. Door toepassing van het zogenoemde ‘random
effects model’ wordt rekening gehouden met de variatie
tussen onderzoeken (= heterogeniteit). Door rekening te
houden met deze extra variatie worden bij pooling bredere betrouwbaarheidsintervallen verkregen en is dit
model dus ‘conservatiever’ (leidt minder snel tot significante resultaten dan het gangbare ‘fixed effects model’).
Toepassing van het random effects model is alleen zinvol als sprake is van ‘mooie’ heterogeniteit, dat wil zeggen de resultaten wijzen alle in dezelfde richting, lopen
niet al te ver uiteen en de betrouwbaarheidsintervallen
van de afzonderlijke onderzoeken overlappen elkaar voldoende.
b. Heterogeniteit exploreren. Door analyse van subgroepen of metaregressieanalyse kan onderzocht worden wat
de invloed is van verschillende onderzoekskenmerken
(of kwaliteitskenmerken) op het resultaat. Deze ‘post
hoc’-analyses dienen echter met grote voorzichtigheid
beoordeeld te worden, aangezien er een grote kans is op
het vinden van foutpositieve resultaten.
c. Afzien van pooling. In dit geval kan alleen gekeken
worden naar de consistentie van de resultaten (alle uitkomsten wijzen in dezelfde richting).
In de voorbeeld-SR is wel correct omgegaan met de geringe
nederlands tijdschrift voor evidence based practice
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aanwezige statistische heterogeniteit: er werd een random
effects model gebruikt (de I2 was slechts 11%).
8. Statistische pooling
Het ultieme voor een reviewer is het kunnen berekenen
van één overallschatting van het effect van de bestudeerde interventie. Dit samenvoegen van de resultaten
van de oorspronkelijke gerandomiseerde onderzoeken
heet statistische pooling of meta-analyse. De voorwaarde
voor pooling is dat de onderzoeken klinisch en statistisch voldoende gelijk (homogeen) zijn om bij elkaar
gevoegd te worden (zie punt 7). Indien subgroepanalyses
zijn uitgevoerd, dienen deze bij voorkeur aan de hand
van een vooraf opgesteld analyseplan geschied te zijn.
Indien dit niet zo is, dient dit te worden vermeld.
Op basis van wat we vonden bij punt 7 is het dus twijfelachtig of men de aantallen ongevallen wel zou moeten poolen. Voor de andere eindpunten heeft men terecht geen
meta-analyse gedaan.
Algemeen oordeel
Nu wordt een inschatting gevraagd van de validiteit (is
dit een goede systematische review?) en toepasbaarheid
(gaat deze review over mijn PICO?). Let hierbij ook op
eventuele fouten in de review die funest zijn voor de
validiteit ervan (‘red flags’, ‘fatal flaws’). Er zijn geen
regels te geven voor welke of hoeveel items positief
gescoord moeten zijn. Dit is deels afhankelijk van de
state-of-the-art met betrekking tot het betreffende
onderwerp en is dus ook deels een subjectief oordeel van
de beoordelaar.
Er valt weinig aan te merken op de validiteit van onze
SR (het is immers een Cochrane SR).
Resultaten
Auteurs van trials zijn soms geneigd de meest in het oog
springende (significante) resultaten als belangrijkste te
presenteren. Het is als beoordelaar belangrijk om zich
vooraf een indruk te vormen van de klinisch of beleidsmatig meest relevante uitkomst(en) en follow-upmoment(en). Dit zijn de belangrijkste parameters die meegenomen dienen te worden in de rapportage naar de
groep. Maar laat u niet louter leiden door de keuzes en
voorkeuren van de auteurs van de review.
Neem, indien pooling is uitgevoerd in de systematische
review, de gepresenteerde ‘gepoolde’ resultaten over van
de door u gekozen uitkomsten (zie tabel 2). (NB: U bent
hier afhankelijk van de reviewers en kunt niet zelf uw
eigen favoriete effectmaat berekenen, tenzij alle gegevens
gerapporteerd zijn en u de hele analyse zelf kunt herhalen.)
Voor dichotome uitkomsten (genezen / niet genezen; in
leven / overleden) neemt u het relatieve risico (RR), de
Odds Ratio (OR) of de absolute risicoreductie (ARR)
over.
Voor continue variabelen (numerieke waarden) neemt u
de verschilscore (Engels: weighted mean difference
1 ‒ 2008
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Tabel 2. Interventie: opvoedkundige interventies
Controlebehandeling: geen
DICHOTOME UITKOMSTEN (genezen / niet-genezen; in leven / overleden)
Uitkomst: Zelfgerapporteerde onbedoelde ongevallen of ongevallen waarvoor medische
zorg nodig was
Follow-up: 4 maanden – 4 jaar
Aantal studies: 11
Associatiemaat

Waarde

95%-BI

Homogeen?

Relatieve risico (RR)

0,82

0,73 tot 0,91

Ja; I2 = 11%

Absolute risicoreductie (ARR)

-0,04

-0,06 tot -0,01

Redelijk; I2 = 43,3%

ten ook toepasbaar zijn in de eigen situatie (‘generaliseerbaarheid’). Dit hangt in de eerste plaats af van de
beschikbaarheid (bijvoorbeeld als het gaat om nieuwe
materialen), de aanwezige ervaring (bijvoorbeeld als het
een nieuwe techniek betreft), en de kosten van de
nieuwe behandeling in de eigen setting.
Het is voorstelbaar dat de interventies die in het buitenland zijn uitgevoerd, ook in Nederland toepasbaar zijn.
Ook hier zouden we via instanties als consultatiebureaus,
GGD’s en RIAGG’s deze opvoedkundige en ondersteunende interventies kunnen bieden. De veilige hulpmiddelen
voor de thuissituatie zijn bovendien gemakkelijk verkrijgbaar bij babyzaken, thuiszorgwinkels enzovoort.

Zonder behandeling traden er bij gemiddeld 24% van de ouders ongevallen op. In de
behandelde groep bleek de kans op ongevallen na de interventie 0,82 keer zo groot (dus
bood bescherming) t.o.v. geen opvoedkundige adviezen of ondersteuning. Het 95%
betrouwbaarheidsinterval geeft de nauwkeurigheid rondom het getal 0,82 weer: deze ligt
tussen de 0,73 en de 0,91. Omdat dit interval niet de neutrale waarde 1 bevat, is er dus
sprake van een significant behandeleffect. De grootte van dit effect is echter vrij gering; er
treden slechts 18% minder ongevallen op. Dit is ook te zien aan de ARR, die slechts een
verschil van 4% aangeeft.

CONTINUE UITKOMSTEN (bijvoorbeeld bloeddruk, pijnscore, kwaliteit-vanlevenscore)
Uitkomst: Niet van toepassing
Follow-up: ......... weken / maanden / jaar

Ten tweede; zijn de patiënten die in deze studie zijn
onderzocht, wel vergelijkbaar met die in uw eigen situatie? Denk aan leeftijd, geslacht, ernst van de ziekte, maar
ook of het gaat om een academische patiëntenpopulatie
of patiënten in de wijk. Dit bepaalt natuurlijk in hoeverre de gevonden resultaten ook bij uw patiënt toepasbaar zijn.
Men dient te bedenken dat de doelgroepen van deze interventies vooral de sociaal zwakkeren zijn. De resultaten verkregen in deze populaties zij niet automatisch toepasbaar
op ‘doorsnee’ gezinnen. In deze waarschijnlijk minder hoge
risicogroep zal het effect minder groot zijn.

Aantal trials: .........
Associatiemaat

Waarde

95%-BI

Homogeen?

Verschil van gemiddelden (MD)
Gestandaardiseerd verschil van gemiddelden (SMD)
In dit geval konden er geen continue uitkomsten gepoold worden.
De onderzoekers hebben wel een subgroep- of sensitiviteitsanalyse gedaan door alleen de
RCT’s in de meta-analyse op te nemen. De resultaten waren echter nauwelijks verschillend,
dus is het resultaat robuust te noemen.

(WMD)) over of de gestandaardiseerde verschilscore
(Engels: standardised mean difference (SMD)).
Bij deze associatiematen (effectmaten) wordt een 95%betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) gerapporteerd. Een
(gepoold) resultaat is significant indien het 95%-BI de
‘neutrale’ waarde van de desbetreffende effectmaat niet
omvat. Deze neutrale waarde is de waarde waarvoor
geen verschil in effect bestaat tussen de onderzochte
interventies. Voor de OR of RR is de neutrale waarde ‘1’.
In geval van de ARR of een (gestandaardiseerde) verschilscore is de neutrale waarde ‘0’.
In de voorbeeld-SR gaat het vooral om een dichotome uitkomstmaat (wel of geen ongeluk), maar er werd ook een
veiligheidsscore bepaald van de huiselijke omgeving. Hiervan is in elke studie een gemiddelde uitgerekend, maar dit
is niet gepooled. Dit kwam ook omdat er geen standaarddeviaties bij werden vermeld.

Samenvatting
Een systematic review staat het hoogst op de ladder van
bewijskracht, vooral als er ook een meta-analyse verricht
kon worden. Bovendien zijn deze SR’s idealiter de basis
voor evidence-based richtlijnen. Toch is het verstandig
om te beoordelen of de SR goed is uitgevoerd en of de
resultaten in de eigen praktijk toepasbaar zijn. Met de
checklist kan deze validiteit van een SR eenvoudig worden beoordeeld. Alleen al door het beoordelen van de
uitvoering van de SR kunt u bepalen of de resultaten
betrouwbaar zijn. Op deze wijze kunt u gericht, op basis
van een vraag of onzekerheid die u zelf hebt gesignaleerd
in de praktijk, een antwoord vinden dat weer in uw
eigen situatie toepasbaar is. Dit kan een hoop leestijd
schelen en zo houdt u heel praktisch uw vakkennis bij. «
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