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Dit is het zesde artikel uit een serie van zeven artikelen over het beoordelen van diverse vormen
van medisch-wetenschappelijke publicaties.1-5) Het doel van deze serie is verpleegkundigen te

helpen bij het efficiënt en kritisch beoordelen van wetenschappelijke literatuur op hun vakgebied. Het bijhouden van vakliteratuur is voor velen lastig omdat hiervoor eigenlijk (te) weinig
tijd is. Daarnaast vertrouwt men vaak op de eigen ervaring en routine. Toch is het goed om te
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realiseren dat we, ondanks onze opgebouwde expertise, vele malen per dag keuzes maken of
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van sommige ziektebeelden.
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onzekerheden hebben over hoe iets komt of waarom sommige ziektes bij groepen kinderen
vaker voorkomen. Voor vragen van de laatste soort zijn we onzeker over de etiologie/oorzaak
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» Enkele voorbeelden: Waardoor wordt wiegendood
veroorzaakt?6) Komt astma vaker voor bij te zware kinderen?7) Veroorzaakt het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap problemen bij een pasgeborene?8)
Verlaten jonge adolescenten die jeugdkanker gehad hebben, later dan anderen de ouderlijke woning om zelfstandig te gaan wonen?9) Heeft een kind dat dicht bij een
kerncentrale woont, meer kans op jeugdkanker?10) Als u
zich deze vragen of onzekerheden realiseert, kunt u deze
proberen op te lossen door gebruik te maken van
bewijsmateriaal uit de vakliteratuur, zoals het EBP-principe ook bepleit.
Het doel van deze ‘toolbox’ is om de waarde van een
patiënt-controleonderzoek (ook wel case-controlstudie
genoemd) kritisch te beoordelen. In een patiënt-controleonderzoek wordt er uitgegaan van de groep patiënten
die de aandoening of uitkomst (bijvoorbeeld een ziekte
of een bijwerking van een therapie) al ontwikkeld heeft
en een controlegroep uit diezelfde bevolkingsgroep, die
de uitkomst (nog) niet ontwikkeld heeft. De blootstelling (onderwerping) aan een bepaalde risicofactor wordt
daarna vergeleken tussen deze twee groepen door bijvoorbeeld statusonderzoek of interviews. Zo kan men
nagaan of bepaalde omstandigheden (risicofactoren)
vaker voorkwamen bij patiënten die later de aandoening
hebben gekregen.
Patiënt-controleonderzoek wordt vaak uitgevoerd om
etiologische vraagstellingen te onderzoeken, bijvoorbeeld naar mogelijke risicofactoren van bepaalde aandoeningen, of nadelige bijwerkingen van een bepaalde
interventie. In het Nederlands Tijdschrift voor Evidence
Based Practice ligt het accent op prospectief gerandomiseerd onderzoek en systematische literatuuroverzichten.1,2) Dit soort onderzoek is geschikt om therapeutische vraagstellingen te onderzoeken. De kosten voor een
dergelijk onderzoek zijn vaak hoog. Voordelen van
patiënt-controleonderzoek zijn de lagere kosten en een
relatief snel antwoord op de vraagstelling (omdat er als
het ware in het verleden gekeken wordt en de follow-up
(vanaf terugkijken tot nu) dus al geweest is). Dit type
onderzoek is vooral geschikt voor aandoeningen die
zeldzaam zijn en een lange tijd nodig hebben om zich te
ontwikkelen. Bovendien kost dit type onderzoek meestal
minder tijd en inspanning dan een cohortonderzoek, dat
in het volgende artikel in deze serie behandeld zal worden. Patiënt-controleonderzoek wordt ook toegepast als
het uitvoeren van een gerandomiseerd onderzoek niet
ethisch is. Een bekend voorbeeld hiervan is het aantonen
van het verband tussen roken en longkanker; men wil
proefpersonen immers niet blootstellen aan een (potentieel) schadelijke factor.
De kritische beoordeling van een artikel over een willekeurig onderzoek, en dus ook van een patiënt-controleonderzoek, 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
nederlands tijdschrift voor evidence based practice

Tabel 1. Checklist voor de beoordeling van een patiënt
Checklist voor de beoordeling van een patiënt-controleonderzoek
Ja
1 Is de patiëntengroep duidelijk en adequaat gedefinieerd?

X

2 Is de controlegroep duidelijk en adequaat gedefinieerd?

X

3 Kan selectiebias voldoende worden uitgesloten?

X

Nee

?

4 Is de blootsteling duidelijk gedefinieerd en is de methode
voor beoordeling van blootstelling adequaat?

X

5 Is de blootstelling blind voor de ziektestatus vastgesteld?

X

6 Zijn de belangrijkste confounders geïdentificeerd en is er
adequaat rekening mee gehouden in het ontwerp van het
onderzoek of in de analyse?

X

de studie zijn en ten derde of deze toepasbaar zijn in uw
eigen situatie.
Checklist
Checklists om deze drie punten te beoordelen zijn onder
andere te vinden op de website van het Dutch Cochrane
Centre11), onderdeel van de Cochrane Collaboration. De
volgende checklist is bestemd voor het beoordelen van
patiëntcontrole.
Ter illustratie van deze checklist gebruiken wij een artikel
over het patiënt-controleonderzoek over de relatie die er
zou kunnen bestaan tussen het ontstaan van jeugdkanker
en het dicht bij een kerncentrale wonen.10) Dit is een illustratief voorbeeld van een aandoening (jeugdkanker) en een
oorzakelijke factor (wonen bij een kerncentrale) die niet in
een gerandomiseerd onderzoek1) uitgevoerd kan worden.
Maar wel belangrijk is om te weten of het klopt.
Validiteit
1 en 2 Beschrijving patiënt- en controlegroep
De patiëntgroep en de controlegroep dienen zodanig
gedefinieerd te zijn dat duidelijk is wie wel of geen
patiënt is en de belangrijkste kenmerken van de groepen
beschreven zijn. Let daarbij op vermelding van de setting, tijdsperiode, definitie van uitkomst en de te onderzoeken risicofactor(en).
In het voorbeeldartikel staat omschreven dat 1.592 kinderen
onder de 5 jaar waarbij de diagnose jeugdkanker tussen
1980 tot 2003 is gesteld, als de patiëntengroep (cases) is
gekozen. Deze kinderen waren opgenomen in een speciaal
register en waarvan bekend was dat ze in een regio rondom
een kerncentrale woonden. De definities die voor dit register over alle vormen van jeugdkanker waren opgesteld, zijn
overgenomen. De controlegroep bestond uit 4.735 kinderen,
drie controles per case. In het artikel staat precies beschreven uit welke regio’s de cases en de controles kwamen. De
risicofactor is duidelijk; dichtbij een in werking zijnde
kerncentrale wonen.
3 Selectie
Selectiebias ontstaat wanneer de kans om in het onderzoek opgenomen te worden voor een blootgestelde
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patiënt anders is dan voor een niet-blootgestelde patiënt.
Hierdoor kunnen belangrijke verschillen ontstaan tussen
de te vergelijken onderzoeksgroepen die samenhangen
met de uiteindelijke uitkomst van deelnemers. De criteria voor de selectie van de groepen en de oorspronkelijke
bronpopulatie dienen duidelijk beschreven te zijn. De
onderzoeksgroepen dienen een adequate afspiegeling te
vormen van de bronpopulatie. Daarnaast dient de controlegroep uit eenzelfde soort populatie afkomstig te
zijn.
Duidelijk staat omschreven hoe de auteurs beide groepen
hebben samengesteld. Voor elke gemeente waaruit de cases
uit afkomstig waren, was een gelijkende gemeente in
dezelfde regio gezocht en aangeschreven. Aan de controle
gemeentes zijn adressen opgevraagd om per case zes controles op te sporen (rekening houdend met leeftijd, geslacht en
jaar van diagnose). Dit was echter niet eenvoudig; niet elke
gemeente was even scheutig met het geven van adresgegevens. Van deze zes zijn er daarom uiteindelijk drie ‘at random’ gekozen.
4 Blootstelling
De blootstelling, ofwel de onderwerping aan de risicofactor, dient duidelijk gedefinieerd te zijn. Ook moet
aangegeven zijn met welk instrument, wanneer en onder
welke omstandigheden de mate van blootstelling is vastgesteld. Daarnaast dient deze blootstelling valide beoordeeld te zijn.
De blootstelling ofwel risicofactor is in detail door de
auteurs beschreven. Een comité van experts selecteerde zestien kerncentrales met voldoende omvang (lees straling) en
die lang in bedrijf waren. Uit de regio rondom de kerncentrale zijn die gemeentes gekozen die aan de oostkant lagen,
omdat westenwind de meest voorkomende windrichting in
Duitsland is.
5 Geblindeerde meting van blootstelling
De blootstelling dient in beide groepen op dezelfde wijze
te zijn vastgesteld, onafhankelijk van de ziektestatus. De
blootstelling dient tevens onafhankelijk van de kennis
over de uitkomst van deelnemer te worden vastgesteld.
Als de blootstelling in beide groepen niet op dezelfde
wijze is gemeten ontstaat er ongelijkheid van informatie
(informatiebias). Een speciale vorm van informatiebias
is ‘recall bias’ of ‘rapportage bias’. Dit ontstaat als de
deelnemers in de patiëntengroep zich (geholpen door de
methode van vaststelling) de blootstelling beter herinneren dan de deelnemers in de controlegroep. Dit geeft
vertekening doordat de patiënten in de ene groep zich
een belangrijk gegeven niet kunnen herinneren en
patiënten in de andere groep wel.
In deze studie was duidelijk om welke blootstelling of risicofactor het ging en kon dus eenduidig en op dezelfde wijze
in beide groepen worden vastgesteld (er is dus geen sprake
van recall bias). Daarna werd vastgesteld aan de hand van
hun adres/postcode wat hun afstand tot de kerncentrale
was. Ook al is niet duidelijk of men wist wat de ziektestaEBP
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tus van de persoon was waarvan de afstand tot de kerncentrale werd vastgesteld, is het onwaarschijnlijk dat hierdoor
de resultaten zijn beïnvloed.
6 Confounders
Confounding is een verstoring van de relatie tussen
blootstelling en uitkomst. Deze verstoring komt door
een andere factor (confounder) die zowel met de uitkomst als de blootstelling samenhangt.
Om dit toe te lichten een voorbeeld dat te maken heeft met
het artikel dat we hier ter illustratie gebruiken. Stel dat er
jeugdkanker vooral veroorzaakt wordt door een ongezonde
leefgewoonte, die vooral voorkomt bij gezinnen van een
laag sociale klasse. Deze gezinnen wonen vaker in buurten
met goedkopere huizen, die bijvoorbeeld in de buurt van
een kerncentrale liggen. Dan zou men ten onrechte kunnen
denken dat jeugdkanker veroorzaakt wordt door de straling
die van een kerncentrale komt, terwijl dit door de (confounder) de ongezonde levensstijl komt.
In observationeel onderzoek zal daarom vaak sprake zijn
van een ongelijke verdeling van confounders (prognostische factoren of co-interventies) over de groepen. Klinische kennis en ervaring zullen moeten helpen om te
beoordelen of alle belangrijke en tot op dit moment
bekende confounders in overweging zijn genomen. Er
dient te zijn aangegeven welke confounders er overwogen zijn en hoe daar in de analyse rekening mee is
gehouden.
In het onderzoek hebben de auteurs alle ouders van zowel
de cases als de controles door middel van een telefonisch
interview vragen gesteld over vele andere potentiële risicofactoren. In totaal waren dat er 20 en op basis van onze
klinische kennis lijken deze de belangrijkste prognostische
factoren te bevatten. In een uitgebreide sectie staat
omschreven hoe de analyses hebben plaatsgevonden.
Tevens geven de auteurs aan waarmee ze rekening hebben
gehouden en hoe ze verschillende soorten analyses met verschillende groepen hebben uitgevoerd. Bovendien zijn de
statistische analyses herhaald door een onafhankelijk instituut van de Universiteit van Mainz.
7 Algemeen oordeel
Hier wordt een inschatting gevraagd van de validiteit (Is
dit een goed onderzoek?) en toepasbaarheid (Gaat dit
onderzoek over mijn PICO?). Let hierbij ook op eventuele fouten in het onderzoek die funest zijn voor de validiteit ervan (red flags, fatal flaws). Ook hier weer zijn er
geen regels te geven voor welke items positief gescoord
moeten worden of hoeveel items ten minste positief
gescoord moeten worden. Dit is deels afhankelijk van de
state-of-the-art met betrekking tot het betreffende
onderwerp, met andere woorden als dit het best beschikbare bewijsmateriaal is, accepteer je het sneller. Het gaat
er hier om het samenvattend oordeel van wat de beoordelaar de werkgroep zou willen meedelen over de bruikbaarheid van het artikel voor de besluitvorming.
De auteurs hebben een zeer uitgebreid en in detail al hun
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stappen en keuzes omschreven. De blootstelling is misschien vastgesteld wetende wie jeugdkanker had, maar dit
weegt in deze niet zo zwaar. Kortom, het algemene oordeel
is dat dit een valide uitgevoerd onderzoek is en dus een
bruikbaar artikel.
Door het beantwoorden van bovengenoemde punten
krijgt u een indruk hoe degelijk (‘valide’) het onderzoek
is uitgevoerd. Als er minpunten zijn gevonden, moet u
zich afvragen of de uitvoering van het onderzoek beter
had gekund.
Zijn er ernstige tekortkomingen gevonden in de validiteit die wel beter hadden gekund en gemoeten, zijn de
resultaten vals of vertekend en dus niet betrouwbaar? In
dat geval hoeft men niet verder te lezen. Het is dan beter
om een andere publicatie te zoeken die misschien niet
evenveel bewijskracht heeft, maar wel goed en dus

in het onderzoek. In patiënt-controleonderzoek is het
niet terecht om, zoals we gewend zijn in experimenteel
onderzoek, in een 2x2-tabel de randtotalen in te vullen.
Dus het rekenwerk moet gedaan worden met de vier cellen in het midden van de 2x2-tabel. Hiermee kan namelijk wel de verhouding weergeven worden tussen het
aantal mensen met en zonder de aandoening in de
blootgestelde groep. Dit noemen we de ‘odds’ op ziekte
in de blootgestelde groep. Zo kunnen we ook de ‘odds’
op ziekte uitrekenen in de niet blootgestelde groep. De
verhouding tussen de ‘odds’ in de ene groep en die in de
andere groep heet de OR.
Tevens kunt u kijken of er een number needed to harm
(NNH) is weergegeven en uit het artikel overnemen.
Met behulp van de OR is het mogelijk om zelf een NNH
uit te rekenen. In steeds meer artikelen staat dit NNH
gelukkig wel vermeld.

Resultaten
Voor de beoordeling van de resultaten neemt u de oddsratio (OR) met de 95%-betrouwbaarheidsinterval over.
De OR is een abstract begrip, maar deze is vrijwel hetzelfde als een relatief risico, mits het achtergrondrisico
niet te groot is. Omdat in patiënt-controleonderzoek
een moedwillige selectie is gemaakt van de patiënten die
de aandoening ontwikkeld hebben en een controlegroep, is niet te bepalen hoe vaak de aandoening werkelijk voorkomt. Met andere woorden: u kunt geen prevalentie (ook wel achtergrondrisico genoemd) van de aandoening uitrekenen. Normaliter wordt dit gedaan door
het aantal patiënten te delen op het totaal aantal mensen

De auteurs geven in de samenvatting van het artikel een
OR van 1,47 (onderkant van het 95% betrouwbaarheidsinterval is 1,16) voor de kans om jeugdkanker in welke vorm
dan ook te ontwikkelen, indien het kind binnen een straal
van 5 kilometer van een kerncentrale woont ten opzichte
van kinderen die verder van een kerncentrale wonen.
Kortom, de kans is anderhalf maal zo groot om dichtbij
een kerncentrale een of andere vorm van jeugdkanker te
ontwikkelen.
Verderop in het artikel worden verschillende OR’s gegeven.
Hieruit valt af o.a. te lezen dat de kans op het ontwikkelen
van leukemie het hoogst is, namelijk 1,67 (onderkant van
het 95% betrouwbaarheidsinterval is 1,24) voor omwonende kinderen binnen een straal van 5 kilometer. De kans
op het ontwikkelen van jeugdkanker voor omwonende
neemt iets af bij een straal van 10 kilometer, maar blijft
nog steeds significant aanwezig. Alleen de kans op embryo-
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betrouwbaar is uitgevoerd. Zijn er geen (ernstige)
tekortkomingen gevonden in de validiteit, dan kunnen
de resultaten veilig worden geïnterpreteerd.
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Verpleegkundig onderzoeker Hester Vermeulen:
‘Met evidence based practice laat je zien dat je
beslissing om iets te doen of laten is gebaseerd
op rationele overwegingen en niet op
persoonlijke voorkeuren of ervaringen.’

Voor wie?
Het Nederlands tijdschrift voor Evidence Based Practice wordt geschreven
voor senior verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, nurse
practioners en onderwijsprofessional in het verpleegkundig onderwijs.
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nale tumoren neemt niet significant toe, zowel voor een
straal van 5 als 10 kilometer.
De kans op jeugdkanker is gelukkig erg klein. (Tussen 1980
en 2003 werden 13.373 gevallen geregistreerd op een inwonertal van ca. 80 miljoen. Dit betekent een kans op jeugdkanker in Duitsland van 7 op de miljoen inwoners per
jaar.)
Vanwege dit lage achtergrondrisico is de OR vergelijkbaar
met een RR en is hieruit een NNH af te leiden: Een RR van
1,47 betekent een ARI (absolute risicotoename) van 7 op de
miljoen tot ca. 1 op de 100.000). Dit komt overeen met een
NNH van ca. 300.000 (ondergrens van het 95% BI voor de
NNH: ca. 900.000). Dus pas wanneer zoveel kinderen binnen 5 km van een kerncentrale gaan wonen, zal er 1 extra
kind jeugdkanker oplopen!
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doening niet heeft. Dan wordt in het verleden gekeken
of de patiënten vaker aan bepaalde risicofactoren zijn
blootgesteld dan de controlepersonen. Zo kan een verband gelegd worden tussen de risicofactor en het ontstaan van de ziekte. Soms levert dit soort onderzoek
hypotheses op die daarna wel in een experimenteel
onderzoek uitgezocht kunnen worden.
Met behulp van de checklist kunt u beoordelen of het
onderzoek goed uitgevoerd is en met uw collega’s een
onderbouwde discussie aangaan of de resultaten relevant
en toepasbaar zijn op de patiëntengroep waar mee u te
maken heeft. «
Literatuur
1) Ubbink D, Vermeulen H, Scholten R. Toolbox deel 1: Gerandomiseerd klinisch onderzoek. Nederlands Tijdschrift voor Evi-

Toepasbaarheid
De laatste stap is het beoordelen of de gevonden resultaten ook toepasbaar zijn in de eigen Nederlandse situatie
of de toepasbaarheid in een andere populatie (zoals algemene bevolking, eerste lijn, tweede lijn) academische
ziekenhuis. Beide vragen zijn belangrijk om met uw collega’s te bediscussiëren. Dit dient plaats te vinden voordat u met uw collega’s de resultaten uit dit patiënt-controleonderzoek kunt gaan toepassen.
Bij deze discussie is tevens een globale samenvatting van
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Samenvatting
Patiënt-controleonderzoek heeft een belangrijke functie
om oorzaken van een ziekte op te kunnen sporen. Vaak
gaat het dan om aandoeningen die niet vaak voorkomen
of waarbij het niet ethisch is om patiënten aan een experimenteel onderzoek bloot te stellen. Kenmerkend van
dit onderzoeksontwerp is dat gestart wordt met het kiezen van twee onderzoeksgroepen: Een groep die de
onderzochte aandoening heeft en een groep die de aan-
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