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 Samenvatting Blok AWV jaar 2 - 2022-2023 

 Voorwoord 

 Beste student, 

 Voor je ligt de samenvatting van het blok Academische Wetenschappelijke Vorming 2 voor de 
 studie Geneeskunde. Slim Academy heeft de belangrijkste studiestof voor je samengevat. Zo kun 
 jij zo prettig mogelijk studeren. We wensen je alvast succes met studeren en natuurlijk met het 
 behalen van jouw studiepunten! 

 Kwaliteit 
 Omdat wij de kwaliteit van onze samenvattingen zo hoog mogelijk willen houden zijn we 
 benieuwd naar jouw feedback. We sturen je hierom twee weken na ontvangst van de 
 samenvatting een mailtje met het verzoek om de samenvatting te beoordelen. Je zou ons heel 
 erg helpen als je deze invult. Mocht je op een ander moment al opmerkingen, tips of 
 verbeterpunten hebben, mail ons dan op  klantenservice@slimacademy.nl  of stuur een berichtje 
 via Facebook chat, dan gaan wij hier direct mee aan de slag! 

 Werken bij 
 Slim Academy is altijd op zoek naar gemotiveerde studenten! Lijkt het je leuk om bij ons aan de 
 slag te gaan met het samenvatten en nakijken van samenvattingen? Dan is de rol van Studieheld 
 zeker iets voor jou. Je kunt werken vanuit huis, krijgt een riante vergoeding en je hebt een 
 studiegerelateerde bijbaan die goed op je cv staat. Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en 
 cv naar  klantenservice@slimacademy.nl  . 

 Nadruk verboden 
 Samen studeren werkt natuurlijk goed. Wijs jouw vrienden dan ook vooral op de samenvattingen 
 van Slim Academy. Nadruk en het delen van de samenvatting met derden is uiteraard verboden. 
 Als je wilt dat wij in staat blijven de verslagen aan jullie aan te bieden, geef dit verslag dan niet 
 aan derden en laat jouw studiegenoten zelf een exemplaar aanschaffen 

 Kom in contact met Slim Academy 
 Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Slim Academy? Kom in contact via: 

 www.slimacademy.nl 
 @SlimAcademy.nl 
 klantenservice@slimacademy.nl 
 010 214 32 45 

 We wensen je veel succes met studeren en het halen van jouw tentamens! 

 Team Slim Academy 

 P.S.  De  samenvatting  is  geschreven  naar  eigen  inzicht  van  de  auteur.  Het  is  en  blijft  een  samenvatting, 
 die  als  aanvulling  op  de  verplichte  lesstof  gezien  moet  worden  en  geen  vervanging  is  van  de  verplichte 
 lesstof. 
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 HC 1 Introductie Blok 

 Algemeen 
 Dit blok is onderdeel van de lijn Academische Wetenschappelijke Vorming (AWV). Het is als arts 
 van belang om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de medische wereld, 
 medische literatuur kritisch te kunnen lezen en informatie van andere bronnen (zoals de 
 farmaceutische industrie) te kunnen beoordelen. Het is belangrijk je te realiseren dat niet alles 
 wat gepubliceerd wordt ook daadwerkelijk waar is. Verder is AWV van belang voor het 
 deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. 

 Leerdoelen 
 De leerdoelen van het blok AWV zijn als volgt: 

 ●  Epidemiologie; 
 ●  Statistiek; 
 ●  Samenwerken; 
 ●  Lezen van medische literatuur; 
 ●  Kritisch en constructief zijn. 

 Inhoud 
 Het blok bestaat uit colleges, een practicum, zelfstudie opdrachten en werkgroepen. De twee 
 colleges over filosofie in de wetenschap worden in het Nederlands gegeven, de vragen op het 
 tentamen worden echter in het Engels gesteld. 

 Advies 
 ●  Blokboek lezen; 
 ●  Zelfstudieopdrachten maken; 
 ●  Colleges volgen. 

 Verplicht 
 ●  Actieve deelname aan de werkgroep ‘Study design’; 
 ●  Actieve deelname en preparatie aan de werkgroep ‘Kritisch lezen’ (voor de werkgroep); 
 ●  Inleveren PR statistics; 
 ●  Inleveren ‘Evaluation of RCT’; 
 ●  Voltooien e-learning ‘Confounding’. 

 Tentamen 
 Het tentamen zal bestaan uit 40 multiple choice vragen, 1 essay vraag en twee subvragen. Het 
 tentamen zal in het Engels zijn. Om een vrijgegeven cijfer te krijgen moeten alle verplichtingen 
 voor het eind van het blok voldaan zijn. 
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 HC 2 Van onderzoeksopzet naar onderzoeksvraag 

 Epidemiologisch onderzoek 
 Epidemiologie is de studie die onderzoek doet naar het aantal voorvallen en determinanten van 
 ziektes en de verspreiding van ziektes in de populatie.  Het doel van een epidemiologisch 
 onderzoek is het onderzoeken of er een causaal verband bestaat tussen een bepaalde 
 blootstelling en een bepaalde uitkomst. Een  blootstelling  kan een risicofactor, therapie of 
 genetische variant zijn en een  uitkomst  kan een ziekte,  overlijden of de verbetering van 
 gezondheid zijn. 

 Er wordt hierbij gekeken naar de incidentie binnen een populatie. De  incidentie  kan worden 
 gedefinieerd als het aantal nieuwe gevallen met een ziekte per tijdseenheid. Ook wordt er in een 
 epidemiologisch onderzoek gekeken naar de prevalentie. De  prevalentie  kan worden 
 beschreven  als het aantal mensen met ziekteverschijnselen binnen een populatie op een 
 bepaald moment. Er moet bij het kijken naar prevalentie rekening gehouden worden met de 
 duur van de ziekte. 

 Typen onderzoek 
 RCT 
 RCT  staat voor Randomised Controlled Trial en is een  gerandomiseerd onderzoek met 
 controlegroep. Het doel van een RCT is om te kijken of een bepaalde interventie of behandeling 
 effectief is voor een bepaalde ziekte. De interventie die moet worden getest wordt uitgevoerd in 
 twee groepen: de interventiegroep en de controlegroep. De blootstelling wordt bepaald door 
 een onderzoeker:  randomisatie  .  Bij  een dubbel blind  placebo RCT weten zowel patiënt als arts 
 niet in welke groep de patiënt zit. Het is belangrijk om patiënten te randomiseren, zodat er 
 eenzelfde prognose is bij de start van de trial doordat de groepen patiënten gelijk zijn. 

 Case-control studie 
 Dit onderzoek wordt vaak gebruikt voor nieuwe ontdekkingen. Er wordt gestart met een aantal 
 cases en hiernaast wordt een controlegroep gebruikt. Er wordt geselecteerd op ziekten. De 
 onderzoeker begint met de uitkomst en daarna wordt gekeken wat de blootstelling precies was. 

 Cohort studie 
 In een cohort studie wordt een groep mensen gevolgd die allemaal hetzelfde kenmerk of 
 dezelfde blootstelling hebben die mogelijk kunnen leiden tot ziekte. Vervolgens wordt er 
 gekeken welke mensen wel en welke de ziekte niet ontwikkelen. Een cohort studie is 
 observationeel onderzoek. Randomisatie is niet altijd mogelijk (BMI, genetica) en bovendien niet 
 altijd ethisch, er bijvoorbeeld schadelijke effecten onderzocht moeten worden. Verder is 
 randomisatie niet altijd noodzakelijk vanwege de  statistische  correctie  die kan worden 
 uitgevoerd. 

 Case report en case series 
 Een  case report  is een vrij klein onderzoek (casus).  Het is een omschrijving van nieuwe ziekten 
 (HIV, aids, SARS) en kan leiden tot interventies. Ook beschrijft het de ontdekking van oorzaken en 
 mechanismen, nieuwe therapie en educatie. Bij een  case serie  zijn er meerdere cases. Er wordt 
 een controlegroep geselecteerd ter vergelijking. 

 Prospectief en retrospectief 
 Bij een  prospectieve  studie begin je met een groep  mensen die wel of niet blootgesteld zijn en 
 zij worden gevolgd, totdat ze de ziekte ontwikkelen. Dit is vaak niet effectief, omdat het een lange 
 tijd kan duren voordat de ziekte zich ontwikkelt. 
 Bij een  retrospectieve  studie wordt een groep mensen  geselecteerd die in het verleden wel of 
 niet blootgesteld zijn en er wordt nu gekeken of zij ziek zijn geworden of niet. 
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 De onderzoeksvraag – PICO 
 Bij het opstellen van de onderzoeksvraag moet er aan een aantal onderdelen worden voldaan. 
 Hiervoor kan het ezelsbruggetje  PICO  gebruikt worden: 

 ●  Population: de onderzoekspopulatie; 
 ●  Intervention: interventie in het onderzoek, bijvoorbeeld een medicijn; 
 ●  Control: de controlegroep, waarbij geen blootstelling aan de interventie optreedt; 
 ●  Outcome: de primaire uitkomst. 

 Als voorbeeld wordt de onderzoeksvraag ‘Is roken in vergelijking met niet-roken een risicofactor 
 voor coronaire arterieziekten bij jonge vrouwen?’ gegeven. Roken is in dit geval de interventie, 
 niet-roken is de controle, coronaire arterieziekten de uitkomst en de populatie betreft de jonge 
 vrouwen. 

 De toegepaste studie 
 De toegepaste studie hangt af van de vraag die onderzocht wordt: 

 ●  ‘Welke ziekte heb ik?’ – diagnose; 
 ●  ‘Waarom heb ik dit gekregen?’ – etiologie; 
 ●  ‘Wat zal er met me gebeuren?’ – prognose; 
 ●  ‘Wat kan er aan gedaan worden?’ – therapie. 

 Wanneer je onderzoekt of een medicijn bepaalde symptomen opwekt in een bepaalde populatie, 
 onderzoek je de therapeutische werking en gebruik je een RCT. Wanneer je onderzoekt of roken 
 een risicofactor is voor coronaire arterieziekten in jonge vrouwen, betreft dit etiologie en maak je 
 gebruik van een observationele studie, een case-control studie. Bij onderzoek naar een zeldzame 
 genetische variant die in een bepaalde groep een verhoogd risico op bijvoorbeeld inflammatie 
 heeft, betreft dit wederom etiologie en maak je weer gebruik van een observationele studie, 
 namelijk een cohort studie. 

 Kritische benadering 
 Vragen die altijd moeten worden gesteld zijn: 

 ●  Zijn de resultaten relevant?; 
 o  Absolute relevantie  : wat zijn de resultaten?; 
 o  Toepasbaarheid  : om welke patiënten gaat het?; 

 ●  Zijn de resultaten betrouwbaar?; 
 o  Validiteit  : is de studie goed uitgevoerd?; 
 o  Precisie  : is de studie groot genoeg?. 

 Richtlijnen 
 Validiteit van de studie 
 Zijn de resultaten van de studie valide? 

 ●  Primaire richtlijnen; 
 -  Is de toegeschreven behandeling aan patiënten gerandomiseerd?; 
 -  Zijn alle patiënten die deelnamen aan de trial betrokken bij de conclusie?; 
 -  Was de follow-up compleet?; 
 -  Zijn de patiënten geanalyseerd in de groepen waarin ze zijn gerandomiseerd?; 
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 ●  Secundaire richtlijnen; 
 -  Waren de patiënten, gezondheidsmedewerkers en het studiepersoneel ‘blind’ wat 

 betreft de behandeling?; 
 -  Waren de groepen gelijk aan het begin van de trial?; 
 -  Zijn de groepen gelijk behandeld, naast de experimentele interventie?. 

 Relevantie van de studie 
 Wat zijn de resultaten?; 

 ●  Hoe groot was het behandeleffect?; 
 ●  Hoe precies was de schatting van het behandeleffect?; 

 Zullen de resultaten helpen in de zorg voor patiënten? 
 ●  Kunnen de resultaten worden toegepast in de patiëntenzorg?; 
 ●  Zijn alle klinisch belangrijke uitkomsten overwogen?; 

 Zijn de waarschijnlijke behandelvoordelen de potentiële schade en kosten waard?. 

 6 



 Samenvatting Blok AWV jaar 2 - 2022-2023 

 HC 3 Instructie presentatietechnieken 

 Doelen van een wetenschappelijke presentatie 
 Fondsen werven  Overhalen 
 Presenteren van onderzoek  Informeren 
 Discussiëren over een casus met collega’s  Overleggen 

 Publiek en interactie 
 Het publiek bepaalt of een presentatie succesvol is of niet. Het is daarom van belang om te 
 weten wat voor mensen zich in het publiek bevinden. Op die manier kan je op de meest optimale 
 manier informatie overbrengen en de aandacht van het publiek behouden. Dit zorgt er 
 uiteindelijk voor dat het doel van de presentatie behaald wordt. 

 Interactie met het publiek 
 Om de aandacht van het publiek te behouden en de interactie te bevorderen, kan degene die 
 presenteert vragen stellen en taken geven aan het publiek, lichaamstaal gebruiken, oogcontact 
 maken, gebruik maken van de ruimte en kalm en beheerst praten. 

 Conventies 
 Titels 
 De titel moet informeren en aangeven waar de presentatie over gaat, maar hij moet tegelijkertijd 
 ook aantrekkelijk zijn. Dit kan op verschillende manieren: 

 ●  Beloftes maken; 
 ●  Zet het getal 3 aan het begin van de titel; 
 ●  Lok nieuwsgierigheid uit; 
 ●  Zet aan het denken; 
 ●  Gebruik contrasten. 

 Opening 
 Beginnen met een vraag is een sterke opening, mits deze vraag te beantwoorden is voor het 
 publiek. Voor de opening is het  30 seconds principle  ontwikkeld. Hiervoor kunnen de volgende 
 manieren gebruikt worden: 

 ●  “Stel je voor”: TEDtalks; 
 ●  Betrek het publiek: stel vragen; 
 ●  Retorische vragen: stimuleer de gedachtes van het publiek; 
 ●  Schokkende beweringen: statistiek. 

 Structuur 
 Gebruik lichaamstaal, signaalwoorden en pakkende zinnen. Op die manier onthoudt het publiek 
 je en houd je de aandacht vast. Gebruik formeel taalgebruik, passend voor het publiek. Maak in 
 de presentatie ook duidelijk wiens mening op dat moment verkondigd wordt: die van jezelf, die 
 van de auteur of die van de patiënt. Op die manier voorkom je plagiaat. Maak tot slot tijdens het 
 spreken gebruik van variatie, snelheid en leg nadruk. 

 Eindigen: de drie V’s 
 ●  Verbaal: sluit af met wat het publiek moet onthouden; 
 ●  Vocaal: tempo, toonhoogte en enthousiasme; 
 ●  Visueel: gebruik je slides. 

 PowerPoint: lay-out 
 Het is niet gewenst om dia’s vol tekst te maken. Veel effectiever is een aantal punten zonder 
 volledige zinnen te gebruiken, het gaat om de relevante informatie. Gebruik daarom ook geen 
 onnodige achtergronden en onduidelijke figuren. De dia’s ondersteunen de presentatie, maar 
 domineren het verhaal niet. 
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 HC 4 Statistica testen en steekproefomvang berekeningen 

 Statistiek 
 Het doel van statistiek is het opstellen van statements over een populatie gebaseerd op 
 geobserveerde data. Bij gerandomiseerde klinische trials is het doel om verschillende 
 behandelingen te vergelijken. Eerst worden patiënten gerekruteerd voor de studie, op basis van 
 inclusie- en exclusiecriteria. Deze patiënten worden vervolgens gerandomiseerd voor het 
 ondergaan van behandeling A of B. De vraag hierbij is echter hoeveel patiënten er nodig zijn. Bij 
 te weinig patiënten is het onderzoek niet in staat verschillen te detecteren. Men weet niet of een 
 verschil toeval of het gevolg van de bepaalde behandeling is, er is dan geen  power  . Bij te veel 
 patiënten daarentegen zijn er hoge kosten, duurt het lang, gaat werving langzaam en is het niet 
 altijd ethisch. Ook kunnen kleine verschillen kunnen significant zijn. 

 Sample grootte 
 De  sample grootte  is het aantal patiënten in een studie,  dit is afhankelijk van: 

 ●  Uitvoerbaarheid; 
 -  Hoeveel geschikte patiënten worden er behandeld in een ziekenhuis; 
 -  Hoeveel patiënten willen deelnemen; 
 -  Tijd; 
 -  Geld; 

 ●  Statistische argumenten; 
 -  Hoe groot is het effect dat gedetecteerd kan worden met dit aantal patiënten. 

 Berekenen van de samplegrootte 
 Men kan de  sample grootte  die nodig is om twee groepen  te vergelijken eenvoudig berekenen. 
 Eerst wordt er gekeken naar de onderzoeksvraag met de PICO-methode. Dan specifiek naar de 
 primaire uitkomst. Deze uitkomst kan numeriek of binair zijn. Bij een numerieke uitkomst 
 worden gemiddelden vergeleken. Ook wordt de standaarddeviatie in de groep bepaald. Bij een 
 binaire uitkomst is de uitkomst ‘ja’ of ‘nee’ en worden proporties vergeleken. Voor numerieke 
 uitkomsten wordt de standaarddeviatie en de grootte van het effect bepaald. Er wordt gekeken 
 of de data gepaard of ongepaard is. Ook moet worden bepaald wat waarschijnlijk is: wil men 
 bijvoorbeeld 80% of 90% zeker zijn van de uitkomst? Tot slot is het significantielevel α nodig, die 
 normaal gesproken 0.05 is. 

 Hypothese testen 
 Een  nulhypothese  (H  0  ) stelt dat er geen significant  verschil is tussen de twee of meer 
 onderzochte groepen. De nulhypothese wordt verworpen als het geobserveerde verschil te ver is 
 verwijderd van 0. Als men gebruik maakt van een significantielevel van α  =0.05, zou de 
 nulhypothese worden verworpen als: 
 | Geobserveerd verschil | > z  0,05/2  se(verschil).  Bij een waarde buiten het 95% 
 betrouwbaarheidsinterval wordt de nulhypothese verworpen. De z  0.05/2  -waarde wordt verkregen 
 uit een standaard normale distributie. 

 Type fouten 
 ●  Type 1 fout: H  0  wordt verworpen, maar H  0  is waar; 
 ●  Type 2 fout: H  0  wordt niet verworpen, maar H  0  is niet  waar. 
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 Power 
 De  power  is de waarschijnlijkheid om een effect voor  een gegeven sample grootte en level van 
 significantie te detecteren onder het geformuleerde alternatief. Bij bijvoorbeeld twee groepen 
 van 50 patiënten is de kans op een significant verschil 81%. Bij twee groepen van 70 patiënten is 
 de kans 92%. 

 De kans dat er een significant verschil wordt gevonden is 92%, dus de power is 92%. Het aantal 
 patiënten dat nodig is per groep in een trial is als volgt te berekenen: n=2 (z  α/2  + Z  β  )  2  s  2  /d  2  . 
 Hierin staat de  d  voor het verschil in  interest  tussen  de gemiddelden van de twee groepen 
 (  effect size  ), de s voor de standaarddeviatie van  de uitkomstvariabele, α voor het 
 significantielevel (meestal 0.05) en β voor de type 2 error. De β is gelijk aan 1-power en is vaak 
 0.20 of 0.10. De typische waarden voor z  α/2  en Z  β  worden op een formuleblad gegeven op het 
 tentamen. 

 Bij randomisatie gebruik je voor de casus en controlegroep een ratio. De groepen zijn dan niet 
 gelijk. De controlegroep kan bijvoorbeeld twee keer zo klein zijn bij een ratio van 2:1. 

 Binaire uitkomst 
 Bij een  binaire uitkomst  is p  1  de waarschijnlijkheid  van succes in groep 1 en p  2  de 
 waarschijnlijkheid van succes in groep 2. Het aantal patiënten nodig per groep is gelijk aan: n= 2 
 (z  α/2  + z  β  )  2  𝑝(1-𝑝) / d  2  . Hierin is d=p  1  -p  2  en 𝑝=(p  1  +p  2  )/2.  Meestal wordt gekozen voor een 2-zijdige 
 test. De sample grootte kan worden gereduceerd door de α  te verhogen, de power te verlagen, 
 het verschil d te verhogen of de standaarddeviatie te verlagen. 

 Relevante vragen 
 ●  Wat is de uitkomst; 
 ●  Welke uitkomst hebben we: numeriek, categorisch, overleving; 
 ●  Voor numerieke uitkomsten: wat is de standaarddeviatie s; 
 ●  Wat is het relevante verschil (effectgrootte d); 
 ●  Welke power is gewenst; 
 ●  Wat is het significantieniveau; 
 ●  Een- of tweezijdige test. 
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 HC 5 Survival analysis I 

 Survival analyse 
 Survival data wordt ook wel  tijd-tot-event data  genoemd,  In een survival analyse wordt de 
 verwachte  tijdsduur geanalyseerd, totdat een bepaald event zoals overlijden of nierfalen 
 plaatsvinden, Men kan zich bij survival data verschillende dingen afvragen, zoals wanneer een 
 patiënt zal overlijden of wanneer een patiënt zwanger zal raken na een IVF behandeling. Men 
 zou zich ook kunnen afvragen wat het verschil is tussen de verwachte overlevingstijd bij 
 verschillende behandelingen. Een voorbeeld hiervan zijn patiënten met eindstadium nierziekte. 
 Hierbij kunnen de overleving bij hemodialyse en peritoneale dialyse worden vergeleken. 

 Manier van vergelijken 
 Bij survival analyse kan er geen gebruik worden gemaakt van T-test en Chi-square test. Het is 
 namelijk niet aan te nemen dat alle patiënten die deelnemen aan de studie ook zullen overlijden. 
 Ook hebben niet alle patiënten dezelfde follow-up tijd. Verder kan de studie patiënten kwijtraken 
 aan bijvoorbeeld migratie. 

 De  gecensureerde  survivaltijd  houdt in dat de tijd  van overlijden (of van een event) niet is 
 geobserveerd.  censoring  is een vorm van een ontbrekende  data waarbij een meting of 
 observatie maar gedeeltelijk bekend is. Alleen de tijd waarop de patiënt voor het laatst levend is 
 gezien is bekend. Redenen voor censoring zijn: 

 ●  Een individu wordt niet ziek voor het einde van de studie. Dit is a  dministratieve 
 censoring  ; 

 ●  Verlies van follow-up door bijvoorbeeld verhuizing van de patiënt of niet op komen 
 dagen op de afspraken; 

 ●  Overlijden door een andere ziekte. 

 Kaplan-Meier methode 
 Het doel van een survival analyse is het bepalen van de geschatte  survivalfunctie  , ook wel S(t). 
 De S(t) is de waarschijnlijkheid dat iemand overlijdt (of een event heeft) na tijd t. Anders gezegd is 
 het de waarschijnlijkheid dat een individu nog leeft op tijdstip t. Men kan hierbij gebruik maken 
 van de  Kaplan-Meier methode  . De informatie van elke patiënt wordt dan gebruikt tot op het 
 moment van overlijden of censoring. Censoring is aangegeven als +. 
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 Wanneer er bijvoorbeeld 7+ staat, is een individu bij tijdstip 7 nog levend gezien maar hierna is 
 iemand verdwenen uit de follow-up. De Kaplan-Meier methode kan ook worden toegepast in 
 SPSS. De standaard error wordt dan gegeven. Het 95% betrouwbaarheidsinterval voor de 
 overlevingswaarschijnlijkheid is als volgt te berekenen: S(t) - 1,96 x SE en S(t) + 1,96 x SE. Hierin is 
 S(t) de overlevingswaarschijnlijkheid op tijd t. 

 De (S)t begint altijd bij 1, omdat iedereen bij start van het onderzoek nog in leven is. De  mediane 
 survivaltijd  is de tijd waarbij de helft van de patiënt  nog in leven is. Dit is af te lezen in de curve 
 op het punt waar de lijn zich ter hoogte van y=0,5 bevindt. 

 De onzekerheid stijgt wanneer de tijd verstrijkt, omdat het aantal patiënten in de follow-up daalt. 
 De Kaplan-Meier methode is adequaat als: 

 ●  De overlevingswaarschijnlijkheden hetzelfde zijn voor de mensen die zowel vroeg als laat 
 in de studie zijn gerekruteerd; 

 ●  De gecensureerde patiënten op elke tijdstip dezelfde overlevingsprognose hebben als de 
 patiënten in de studie. Dit wordt onafhankelijke censoring genoemd; 
 -  We doen dit niet wanneer bijvoorbeeld een patiënt uit de follow-up gaat, omdat hij te 

 ziek is om te komen. Er is dan sprake van  informatieve  censoring  ; 
 ●  De tijd van het optreden van events exact bekend is. 

 Informatieve censoring 
 Censoring moet onafhankelijk zijn, wat betekent dat gecensureerde patiënten hetzelfde risico 
 hebben op een gebeurtenis (bijvoorbeeld de dood) dan de andere patiënten. 
 Kaplan-Meier zal bevooroordeeld zijn in het geval van informatieve censoring. 
 Informatieve censoringsvoorbeelden: 

 ●  Patiënten worden van een studie afgehaald vanwege onvoldoende reactie op de 
 behandeling. Waarschijnlijk om een hoger risico te hebben dan de patiënten die binnen 
 de studie blijven. Als alleen de patiënten die in de studie gebleven zijn worden 
 geanalyseerd, kan het risico op overlijden worden onderschat. 

 ●  Patiënten die in therapie zijn voor multiple myeloom kiezen autologe 
 stamceltransplantatie. Waarschijnlijk is er een lager risico op progressie. 

 Log rank test 
 De log rank test vergelijkt de overlevingscurves. De  nulhypothese  stelt altijd dat er geen 
 significant verschil is tussen twee groepen. De H  1  stelt dat de curves verschillend zijn. Men 
 vergelijkt de geobserveerde curves met wat verwacht zou worden als de nulhypothese waar is. 
 De log-rank test statistische grootheid X  2  wordt hierbij  bepaald. Als de X  2  groot is en de p-waarde 
 klein, is het verschil tussen de twee curven significant en wordt de nulhypothese verworpen. X  2 

 wordt gebruikt om de p-waarde te berekenen. 

 Wees voorzichtig bij het vergelijken van subgroepen op basis van kenmerken die pas later 
 manifesteren, want hiervoor zijn speciale statistische methoden vereist. De survival kan 
 bijvoorbeeld niet realistisch zijn, omdat je langer moet leven om een event te krijgen. Houd dus 
 rekening met onsterfelijke time bias. Het is dus van belang dat alleen subgroepen op basis van 
 kenmerken die bekend zijn bij baseline worden vergeleken. 
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 HC 6 Survival analysis II 

 P-waarden 
 P-waarden zijn afhankelijk van de samplegrootte. In kleine studies kunnen grote effecten niet 
 statistisch significant zijn en in grote studies kunnen klinisch irrelevante effecten juist wél 
 statistisch significant zijn. Het is van belang om naar effectgrootte en naar precisie te kijken. Voor 
 survival data is de effectmaat de  hazard ratio  . 

 Hazard 
 Voor overlevingsdata op een discrete tijd wordt deze hazard ratio gebruikt. De  hazard functie 
 kan worden gedefinieerd als het onmiddellijke risico dat een bepaald event plaatsvindt binnen 
 een korte tijdspanne, De hazard functie geeft de mogelijkheid dat een individu, die levend is vóór 
 tijd t, komt te overlijden op tijd t. 
 Stel dat S(12) = 0.40 en S(13) = 0.20, dan is de hazard(13) = [ S(12) – S(13) ] / S(12) = 0.5. Een 
 hazard functie is dus constant. 

 Hazard functies kunnen omgezet worden in overlevingsfuncties en andersom. De maat voor het 
 verschil in overleving wordt uitgedrukt in de  hazard  ratio (HR)  . De HR is de hazard functie van 
 een bepaalde behandeling (1), gedeeld door de hazardf unctie van de andere behandeling (0). Dit 
 geeft HR = h  1  (t) / h  0  (t) en geldt alleen als de  functies constant zijn. Verder geldt: 

 ●  HR > 1: overleving in groep 1 is slechter dan in groep 0; 
 ●  HR < 1: overleving in groep 1 is beter dan in groep 0; 
 ●  HR = 1: overleving in beide groepen is gelijk. 

 Tevens is het belangrijk om te kijken of 1 in het 95% betrouwbaarheidsinterval valt. Indien dit 
 niet het geval is, is er sprake van een significante uitkomst. 

 SPSS output 
 SPSS berekent verder de  ln  (hazard ratio). Dit is,  omdat ratio’s niet symmetrisch zijn. Een 
 voorbeeld is: HR groep 1 versus groep 0 is 2. De HR groep 0 versus groep 1 is dan 0.5. Het is niet 
 symmetrisch rond 1 (geen effect). Bij het kijken naar logaritmen: ln (2) = 0.69. ln (0.5) = -0.69. Dit 
 is goed symmetrisch rondom 0. Verder moet je afvragen of de vergelijking tussen twee 
 componenten eerlijk is. Corrigeren voor confounders is, in sommige gevallen, nodig. 

 Cox proportional hazards model 
 Cox PH  (proportional hazards) is een regressie methode  voor overlevingsgegevens. Er geldt: h  1 

 (t) = h  0  (t) x HR, waarbij de HR kan afhangen van  covariaten, maar niet op het van het tijdstip t. 

 Dialyse data in SPSS 
 In afbeelding 1 is af te lezen waar in de tabel de ln(HR) en HR staan. Verder geldt in dit geval dat 
 voor een gecorrigeerde waarde van leeftijd en geslacht, de hazard van overlijden 0,97 keer hoger 
 is voor een bepaalde behandeling (PD), dan bij een andere behandeling (HD), zie tabel: therapie. 
 Dit is géén significant verschil, omdat een HR waarde van 1 in het 95% betrouwbaarheidsinterval 
 ligt (rechterkolom). 
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 Voor een persoon van één jaar ouder, is de HR om te overlijden 1,057 keer hoger (wanneer 
 iemand dezelfde therapie behoudt). Dit is een significant verschil, omdat de HR waarde van 1  niet 
 in het 95% betrouwbaarheidsinterval ligt. 

 Hazards zijn niet altijd proportioneel. Een tumorgrootte bijvoorbeeld is zeer prognostisch voor 
 de eerste jaren van kankeroverleving, maar later een stuk minder. Ook kan het zijn dat de 
 overlevingscurves elkaar kruisen. De oplossing hiervoor is de hazard ratio’s per jaar berekenen. 
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 HC 7 Cohortstudies 

 Cohortstudies 
 Een cohortstudie wordt gebruikt om het  absolute risico  op een ziekte of event te bepalen aan 
 de hand van een bepaalde blootstelling. Uit case-control studies daarentegen kan geen absoluut 
 risico worden ingeschat. 

 Definitie 
 Een  cohort  is een groep van mensen met een  gezamenlijk  karakteristiek  . Bij een cohortstudie 
 wordt zo’n cohort gedurende een periode gevolgd en worden bepaalde uitkomsten 
 waargenomen. Een cohort moet van tevoren worden gedefinieerd. Dit wordt meestal gedaan 
 over een periode. Synoniemen voor een cohortstudie zijn  follow-up studie  en  longitudinale 
 studie  . Meestal worden twee of meer groepen gebruikt  ter vergelijking. 

 Een  cohort  wordt gekenmerkt door de volgende factoren: 
 ●  Eerst definiëren dan volgen; 
 ●  Een cohort bestaat op een bepaald moment, gedefinieerd door een aantal 

 karakteristieken op dat moment; 
 ●  Het is op een gegeven moment gesloten voor deelname; 
 ●  Het aantal deelnemers dat leeft kan alleen maar omlaag gaan; 
 ●  De karakteristieken kunnen veranderen met de tijd, zoals leeftijd dat altijd verandert. 

 Een  dynamische populatie  verschilt van een cohort  en heeft de volgende kenmerken: 
 ●  Continu definiëren en volgen; 
 ●  Deelnemers worden allemaal op een ander moment in het onderzoek betrokken; 
 ●  Het blijft open voor deelname; 
 ●  Deelnemers worden met de tijd vervangen; 
 ●  Het aantal deelnemers kan omlaag gaan, omhoog gaan of stabiel blijven; 
 ●  De karakteristieken lijken stabiel te blijven met de tijd. 

 Bij een cohortstudie gaat het erom hoe en wanneer een groep gedefinieerd wordt voor het begin 
 van de follow-up. Bij een dynamische populatie is het slechts van belang hoe de groep wordt 
 gedefinieerd. Een cohort is dus een sample van een dynamische populatie, waarvan de entree is 
 gelimiteerd en waarna follow-up kan plaatsvinden. 

 Doel 
 Bij een cohortstudie en in feite bij alle epidemiologische onderzoeken wordt gekeken naar de 
 relatie tussen een bepaalde blootstelling en een uitkomst. Men begint met het identificeren van 
 mensen met en mensen zonder blootstelling, oftewel de  index  versus de  controlegroep  . Deze 
 mensen worden vervolgens een tijd lang gevolgd. Hierna wordt de incidentie van bepaalde 
 events tussen de mensen met en zonder blootstelling vergeleken. 

 Men maakt onderscheid tussen een  observationeel  en  experimenteel onderzoek  . Een 
 cohortstudie is vaak observationeel van aard. Bij experimenteel onderzoek wordt de 
 blootstelling bepaald door de onderzoeker, bijvoorbeeld bij een RCT. Bij een observationeel 
 onderzoek wordt de blootstelling bepaald door de patiënt of arts. De onderzoeker observeert 
 alleen maar de al aanwezige blootstelling. Observationele studies kunnen gebruikt worden in het 
 geval randomisatie niet mogelijk of niet nodig is. Randomisatie is bijvoorbeeld niet mogelijk in 
 het geval van genetische aandoeningen, maar dan is het ook niet nodig omdat de genen al 
 gerandomiseerd zijn in het lichaam. Het kan ook zijn dat randomisatie niet ethisch is bij het 
 bestuderen van schadelijke effecten. Tot slot kan randomiseren moeilijk zijn wanneer de 
 voorkeuren van de patiënt te sterk zijn. 
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 Prospectief versus retrospectief 
 De  studiepopulatie  is een deel van de algemene risicopopulatie  gedefinieerd aan de hand van 
 in- en exclusiecriteria. Bij een cohortstudie zouden de termen prospectief en retrospectief niet 
 gebruikt moeten worden en wanneer ze gebruikt worden, moeten de auteurs goed omschrijven 
 wat ze ervan vinden. In de praktijk worden deze termen echter met enige regelmaat gebruikt, en 
 vaak dan ook zonder uitleg. 

 Bij een  prospectieve cohortstudie  selecteert de onderzoeker  het cohort en wordt op een 
 uitkomst gewacht. Bij een  retrospectieve cohortstudie  wordt in een database gezocht naar een 
 blootstelling en een uitkomst. De follow-up heeft dus in het verleden al plaatsgevonden. Om het 
 absolute risico te bepalen, moet in de gehele groep bekend zijn hoeveelheid mensen ziek zijn 
 geworden. 

 Een voordeel van een prospectieve cohortstudie is dat de datacollectie te controleren is. Een 
 nadeel is dat de studie lang duurt en veel geld kost. Een retrospectieve cohortstudie heeft als 
 voordeel dat er sprake is van grote studiepopulaties en een lange follow-up periode. Een nadeel 
 is echter dat de studie afhankelijk is van de beschikbare data. Een RCT kan alleen prospectief 
 zijn. 

 Risk en Odds 
 Risk  wordt uitgerekend aan de hand van with/all en  verwijst naar de waarschijnlijkheid van het 
 optreden van een gebeurtenis of een uitkomst. De  Odds  worden uitgerekend door with/without 
 en weerspiegelen de kansen  vóór  een bepaalde uitkomst  tegen de kansen tegen die bepaalde 
 uitkomst. Bijvoorbeeld de  risk  van 6 met een dobbelsteen:  1/6, de  odds  van 6 met een 
 dobbelsteen: (1/6)/(5/6)=1/5. 

 Identificatie van blootstelling 
 Bij de identificatie van de blootstellingsgroepen kan de  normaalverdeling  gebruikt worden.  Bij 
 een normaalverdeling wordt een weergave gemaakt van de verdeling van een bepaald kenmerk 
 binnen een gedefinieerde populatie en deze resultaten worden vergeleken met de statistische 
 verwachtingen., Een voorbeeld hiervan is het hebben van een BMI > 25. Dit kan er echter voor 
 zorgen dat de groepen niet vergelijkbaar zijn. Ook kan het resulteren in confounding en/of bias. 
 Dit kan worden gecorrigeerd met behulp van statistische correctie. Selectie door de onderzoeker 
 vindt alleen plaats wanneer de blootstelling zeer zeldzaam of juist veel voorkomend is. Ook kan 
 de blootstelling zijn gebaseerd op willekeurigheid. Dit vindt plaats bij randomisatie bij 
 experimentele cohort studies. 

 Cumulatieve incidentie en risico 
 Het risico is de totale hoeveelheid events gedeeld door het aantal personen. De  cumulatieve 
 incidentie (CI)  is als volgt te berekenen: 1 - het  risico op het niet hebben van een event tijdens 
 de follow-up. Dit is het absolute risico op het ontwikkelen van ziekte. De CI wordt per 
 tijdseenheid bepaald en er hoort geen eenheid bij. 

 De  risico ratio (RR)  is het risico van blootgestelde  mensen gedeeld door het risico van 
 niet-blootgestelde mensen. Het is gelijk aan het delen van de CI van de blootgestelden gedeeld 
 door de CI van de niet-blootgestelden. De  incidentie  rate  is het aantal events per persoonsjaar. 
 De  rate ratio  is vervolgens de incidentie rate van  de blootgestelden gedeeld door de incidentie 
 rate van de niet-blootgestelden. De rate ratio is vaak hoger dan de risico ratio, omdat bij de rate 
 ratio de persoonsjaren worden meegenomen. 
 Een cohortstudie kan worden uitgevoerd met twee doelen, namelijk het berekenen van het 
 absolute risico en het uitvoeren van experimenten. 
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 HC 8 Bias en confounding I 

 Confounding 
 Definitie 
 Confounding  is gebaseerd op het feit dat een bepaalde  blootstelling en een uitkomst kunnen 
 worden verward worden door een derde factor, de zogenoemde  confounder.  Deze confounder 
 is wel gerelateerd aan de blootstelling en uitkomst, maar zorgt niet voor het causale verband dat 
 gezocht wordt. Op deze manier kan het ene effect worden verward met een ander effect. Ook 
 kan het zijn dat het ‘effect’ van de blootstelling op de ziekte in feite dus het effect van de 
 confounder is. Tot slot kan een variabele de oorzaak-effect relatie van een andere variabele 
 verstoren. De blootgestelde en niet-blootgestelde groep kunnen dus niet vergeleken worden met 
 elkaar. 

 Bij  etiologisch onderzoek  zoekt men naar causale verbanden.  Een confounder wordt 
 geassocieerd met de uitkomst en is conditioneel aan de blootstelling. Een confounder is niet 
 meteen causaal, maar kan ook correleren met de causale factor. Een confounder wordt tevens 
 geassocieerd met de blootstelling. Een confounder kan niet het resultaat zijn van de blootstelling 
 en bevindt zich dus niet in de causale pathway. 

 De confounder pathway 
 Een voorbeeld van een onderzoek met een confounder is het onderzoek naar de associatie 
 tussen het hebben van grijs haar en het overlijdensincidentie. De confounder hierbij is de 
 leeftijd. Bij een hogere leeftijd is er namelijk meer grijs haar en een hogere overlijdensincidentie. 
 De typische  confounder pathway  is te zien op afbeelding  1. Hierin staat E voor de risicofactor of 
 blootstelling, Z voor de uitkomst en C voor de confounder. Het is essentieel dat C invloed heeft 
 op zowel E als Z en niet één van beide. Wanneer C alleen effect heeft op Z, is er sprake van een 
 andere risicofactor. Wanneer E een effect heeft op C, wordt gesproken van het  epi-fenomeen  . 

 Afbeelding 1, basis confounder pathway.  Afbeelding 2, voorbeeld confounder 
 pathway.  Bron: Hoorcolleges AWV.  Bron: Hoorcolleges AWV. 

 Voorkomen van confounding 
 Confounders komen in elke studie voor. Confounding is te voorkomen met behulp van 
 restrictie, matching, stratificatie en  statistische  aanpassing  . Een voorbeeld van 
 restrictie  is analyse van een bepaalde blootstelling  bij alleen een bepaalde groep, 
 bijvoorbeeld oudere mannen. Met  matching  wordt het  vinden van een geschikt 
 controlepersoon voor elke patiënt in de follow-up bedoeld. Dit is alleen in cohort 
 studies het geval. Bij  stratificatie  vindt analyse  in subgroepen plaats. Confounding kan 
 zich ook voordoen bij case-control studies, retrospectieve cohortstudies, prospectieve 
 cohortstudies en randomized controlled trials (RCT). 
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 HC 9 Regressie analyse I 

 Lineaire regressie 
 Deze methode wordt gebruikt als men een relatie wilt onderzoeken tussen  verschillende 
 variabelen  zoals  een relatie tussen vermoeidheid  en depressie of tussen zonlicht en 
 huidkanker. 

 Correlatie 
 De  correlatie  geeft de sterkte van een lineaire relatie  weer tussen twee variabelen. De curve 
 gaat omhoog als deze relatie positief is en omlaag als deze relatie negatief is. De maximale 
 waarde wordt weergegeven als +1 en de minimale waarde wordt weergegeven als -1. Tussen de 
 verschillende uitkomsten (punten in een  plot  ) wordt  een  regressielijn  getekend. 

 Theorie 
 In een plot kunnen verschillende punten staan, de uitkomsten. Deze vormen samen een  paar  : 
 de relatie tussen een variabele op de X-as en een variabele op de Y-as. Elk paar representeert de 
 waarde van één patiënt. De regressielijn berekend de gemiddelde waarde van y voor een waarde 
 van x. 
 In een lineair model is dit uit de drukken als: y  1  = β  0  + β  1  x + ε  i  .  Waarbij: 

 ●  Y: de uitkomst; 
 ●  Intercept  (β  0  ): de voorspelde waarde van y als x gelijk  is aan nul. Dit is klinisch gezien 

 niet altijd betekenisvol; 
 ●  Slope  (β  1  ): de voorspelde toename in y voor patiënt  A in vergelijking met patiënt B, 

 waarbij de waarde van patiënt A van x één eenheid hoger is dan die van B; 
 ●  X: de blootstelling; 
 ●  ε  i  : error. 

 De  uitkomst  (y) is de afhankelijke variabele, ook  wel de r  esponsvariabele  . De  blootstelling  (x) 
 is de onafhankelijke variabele, ook wel de  voorspeller,  verklarende variabele, co-variabele  of 
 risicofactor  genoemd. De  intercept  wordt ook wel  constant  genoemd, en de slope wordt ook 
 wel de  richtingscoëfficiënt  genoemd. Er wordt in deze  formule een error meegerekend, omdat 
 de punten in een plot nooit exact op een rechte lijn liggen. Er wordt in de voorgaande formule 
 aangenomen dat de error normaal verdeeld is met een  standaarddeviatie σ  . Dit geeft aan in 
 welke mate de waarnemingen variëren rond de regressielijn. Als sigma klein is, is er een kleine 
 afwijking (  spreiding  ) en als sigma groot is, is er  sprake van een grote afwijking (spreiding). 

 Zo kan bijvoorbeeld de lineaire relatie tussen de systolische bloeddruk en gewicht onderzocht 
 worden. In dit voorbeeld geldt: Systolische bloeddruk = 66.6 +1.0*gewicht. Hierbij is 66.6 de 
 intercept en 1.0 de slope. 

 Interpretatie van coëfficiënt.  Bron: Hoorcolleges AWV. 
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 Residu 
 Dit is de afstand tussen de waarnemingen en de geschatte lijn. Lineaire regressie is gebaseerd 
 op  residuen  .  Regressie  is gedefinieerd als de regel  die de residuen minimaliseert. De 
 regressielijn is zodanig dat de som van de residuen wordt geminimaliseerd. Dit wordt gedaan om 
 op een positief getal uit te komen. De som moet zo klein mogelijk zijn, om een nauwkeurig 
 resultaat te krijgen. 

 SPSS output 

 Voorbeeld SPSS output.  Bron: Hoorcolleges AWV. 

 Eerste kolom 
 ●  Constant: intercept; 
 ●  Age: slope. 

 De a. geeft de uitkomst weer. In dit voorbeeld is de uitkomst de FEV1. 
 Met deze gegevens kan de  regressieformule  opgesteld  worden: FEV1 = 2,281 + 0,119 x leeftijd. 

 Tweede kolom 
 Een hele populatie is te groot om te onderzoeken, dus neem je bij onderzoek een sample. 
 Hierdoor is het resultaat nooit precies hetzelfde als de populatie. De  standaard error  geeft de 
 onzekerheid van de schattingen weer. Idealiter is dit getal klein, want dan zitten de waarden 
 dicht bij de weergave in de gehele populatie.. De standaard error kan gebruikt worden om een 
 confidence interval  te berekenen: + 2 * se en – 2  * se. 

 Derde kolom 
 De gestandaardiseerde coëfficiënt bèta is echter alleen van belang als er één onafhankelijke 
 variabele wordt gebruikt. Als dit het geval is, is deze coëfficiënt gelijk aan de correlatie. 

 Vierde kolom 
 T is een teststatistiek. Deze geeft aan of er een verband is tussen de variabele(n) en de uitkomst, 
 ook wel de vergelijking tussen de metingen en waarnemingen. Als dit een groot getal is, zijn de 
 waarnemingen ongewoon. 

 Vijfde kolom 
 Met de P-waarde kan een nulhypothese wel of niet verworpen worden. Deze hypothese wordt 
 verworpen als de  P-waarde < 0.05, met α = 0.05  . 

 Schatting van de regressielijn 
 De regressielijn wordt geschat door y  1  = β  0  + β  1  x door  middel van de  least squares method  . Bij 
 deze methode selecteer je de β  0  en  β  1  die de som van  de gekwadrateerde residuen 
 minimaliseren. Dit doe je door de afgeleide te berekenen en die om te zetten naar 0. 

 Betrouwbaarheidsinterval 
 Een 95%  betrouwbaarheidsinterval  is het percentage  waarmee je aangeeft hoeveel kans er is 
 dat de gemeten waarde binnen dit interval ligt. Een betrouwbaarheidsinterval kan zowel gebruikt 
 worden voor de slope als voor de hele regressielijn. De regressielijn zit tussen deze twee lijnen 
 in. Vaak zijn deze lijnen een beetje gebogen en lopen vlak langs de daadwerkelijke regressielijn. 
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 Voorspellend interval 
 Dit interval geeft aan wat de normale waarden zijn in 95% van de populatie. Er kunnen hier twee 
 factoren voor variatie zorgen: 

 ●  Onnauwkeurigheid in de geschatte regressielijn; 
 ●  Verspreiding rondom de regressielijn. 

 Door beide factoren te combineren, komt er een nieuw voorspellend interval van 95% uit voor 
 nieuwe interventies. Deze lijnen zijn verder verwijderd van de regressielijn, omdat dit interval 
 bijna alle gegevens bevat van het onderzoek. 

 Standaarddeviatie vs standaard error 
 De  standaarddeviatie  zegt iets over een individu in  de populatie. De  standaard error  is een 
 meting van de precisie van een schatting. We gebruiken de standaard error om de 95% 
 intervallen te berekenen. 

 Veronderstellingen 
 ●  Lineariteit, dit kun je nagaan in SPSS met een  scatterplot  ; 
 ●  Bijna normale residuen, er hoort een rechte lijn te zijn met de punten dicht tegen de lijn 

 aan. Dit kun je nagaan in SPSS met de  normal probability  plot  of een  Q-Q plot  ; 
 ●  Constante variabiliteit, dit kun je nagaan in SPSS met een  residual plot  ; 
 ●  Onafhankelijke observaties, de gegevens zijn van één patiënt en gelden niet automatisch 

 voor andere patiënten. Dit kun je nagaan door te kijken hoe de data verzameld is. 
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 HC 10 Regressie analyse II 

 Categorische variabelen 
 Categorische variabelen zijn waarden waarvan geen meetbare voorstelling te maken is, en dus 
 m.a.w. vragen die te beantwoorden zijn met ja of nee. Vaak gaat dit over patiënten met 
 medicatie (x=1) of patiënten zonder medicatie (x=0). Er worden twee groepen vergeleken. De 
 slope van de regressielijn is het gemiddelde verschil van een uitkomst tussen een onbehandelde 
 en een behandelde groep. Hierbij zijn slechts twee lijnen met punten te zien in een plot, omdat 
 er maar twee mogelijkheden (1 en 0) zijn. In de afbeelding hieronder zie je een grafiek van de 
 categorische variabele behandeling (x=1) of geen behandeling (x=0). Hier geldt dat de formule y = 
 2,747 + 0,266x de stijging in FEV1 tussen onbehandelde en behandelde patiënten is, hier dus 
 0,266 (slope). 

 Categorische variabele  . Bron: Hoorcolleges AWV. 

 Meervoudige regressie 
 Er kunnen meerdere variabelen toegevoegd worden. Meestal is echter één onafhankelijke 
 variabele van belang en wordt er voor de rest gecorrigeerd. Als er uitspraken gedaan moeten 
 worden over één onafhankelijke variabele in vergelijking met de afhankelijke variabele moet de 
 tweede onafhankelijke variabele gelijk blijven. 
 Coëfficiënten kunnen veranderen als er van een eenvoudige regressie naar een meervoudige 
 regressie wordt geschakeld. Deze verandering kan te wijten zijn aan  confounding  . 

 Voorbeeld 

 Meervoudige regressie SPSS output.  Bron: Hoorcolleges AWV. 

 In afbeelding 2 zie je de SPSS output van een meervoudige regressie. Hierdoor verandert de 
 formule ook naar: y = β  0  + β  1  x  1  + β  2  x  2  In dit geval  zou als nieuwe formule gelden: FEV1= 1,711 + 
 0,58 x age + 0,008 x height. De interpretatie van β  1  is nu de hoeveelheid waarbij het gemiddelde 
 y stijgt als x  1  één unit stijgt en de andere x gelijk  blijft. 
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 Regressiemodellen 
 Er zijn meerdere modellen dan alleen een lineaire regressie model: 

 ●  Numeriek: lineaire of niet lineaire regressie model; 
 ●  Binair: logistisch regressiemodel; 
 ●  Overlevingsdata: cox regressie model. 

 Waarom lineaire regressie? 
 ●  Om te voorspellen; 
 ●  Corrigeren voor confounders; 
 ●  In gerandomiseerde trials: om de precisie te verhogen. 

 Extrapolatie 
 Je kan geen uitspraken doen over de populatie die buiten de gemeten waardes ligt. Bijvoorbeeld 
 bij een grafiek waarbij gewicht tegenover bloeddruk wordt gezet en je mensen onderzoekt van 
 60 tot 80 kg. Hierbij kan je niet zomaar de regressielijn doortrekken naar 40 kg omdat het 
 patroon misschien anders is bij mensen onder de 60 kg. Je noemt dit  extrapoleren  . 
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 HC 11 Case control studies 

 Case control studie 
 Een  case control studie  vergelijkt een controlegroep  en een patiëntengroep, waarbij er naar de 
 blootstelling wordt gekeken. Er wordt gekeken naar de uitkomst (ziekte) en vervolgens wordt 
 bepaald of er sprake was van een risico. Vaak is dit een retrospectieve studie. Bij dit type 
 onderzoek wordt de odds ratio berekend als relatief risico. De analyse techniek gaat via een 2x2 
 tabel en door middel van logistische regressie. Het is hier niet mogelijk om het absolute risico te 
 berekenen. Een andere uitdaging is om een patiëntengroep te vinden die groot genoeg is. 

 Odds ratio 
 Een case control studie vergelijkt de frequentie van blootstelling in patiënten met blootstelling 
 versus de gevallen zonder blootstelling. Odds en een kans zijn verschillende termen. Een  kans  is 
 te berekenen door de hoeveelheid mensen met een bepaald kenmerk (ziekte) te delen door de 
 gehele populatie.  Odds  zijn te berekenen door de hoeveelheid  mensen met een bepaald 
 kenmerk (ziekte) te delen door het aantal mensen zónder dat bepaalde kenmerk (gezond). De 
 odds is weer te geven als p/(1-p). Bij een dobbelsteen is de kans op zes gooien 1/6 en is de odds 
 voor zes 1/5. Ook kan de odds  ratio gebruikt worden.  Deze kan bepaald worden door de 
 formule: odds blootstelling in de casegroep/odds blootstelling in de controlegroep  .  De  odds 
 ratio  is de ratio tussen twee bepaalde odds. Het risico  op ziekte bij blootstelling wordt 
 vergeleken met niet blootgesteld. 

 Wanneer de odds ratio (OR) gelijk is aan 1, betekent dit dat de blootstelling voor een bepaalde 
 determinant niet in verband gebracht kan worden met een bepaalde ziekte. Wanneer de OR 
 groter is dan 1, betekent dit dat een bepaalde determinant juist een hoger risico geeft op een 
 bepaalde ziekte. Ten slotte geldt dat wanneer de OR kleiner is dan 1, dat een bepaalde 
 determinant bescherming biedt tegen een bepaalde ziekte. 

 Odds ratio tabel.  Bron: Hoorcolleges AWV. 
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 Doel cases en controle 
 Bij een case control studie worden er een aantal cases verzameld. Bij case control studies wordt 
 er gekeken naar nieuwe gebeurtenissen, is er geen selectie op blootstelling en wordt de odds 
 blootstelling bepaald (met/zonder). Ook worden controlegroepen verzameld, waarbij tevens 
 geen selectie is.. Hierbij wordt een sample genomen van de (bron) populatie cases en wordt de 
 odds blootstelling bepaald. 

 Het doel van een controlegroep is het bepalen van de blootstellingsdistributie in cases, wanneer 
 blootstelling niks te maken heeft met de uitkomst. Er wordt een random sample genomen van 
 de populatie met risico. Er wordt verder bepaald wat de relatieve grootte is van de blootgestelde 
 en de niet-blootgestelde componenten van de populatie. Sampling treedt onafhankelijk van de 
 blootstelling op. 

 De controlegroep kan bestaan uit partners, vrienden, familieleden,  random samples (RDD)  of 
 andere patiënten uit het ziekenhuis. Een ideale controlegroep patiënt is geïncludeerd in je studie 
 als hij eigenlijk een case zou zijn geweest ‘indien ziek’. De kans van inclusie is niet gerelateerd aan 
 blootstelling. 

 Wanneer een case control studie goed is uitgevoerd, is de blootstelling in de controlegroep even 
 groot als de verwachte blootstelling van de cases. Maar dit kan alleen als er geen causaal 
 verband is. 

 (Contra-) indicaties 
 Bij een cohortstudie is er sprake van een absoluut en een relatief risico. De blootstelling wordt 
 opgemeten voor de uitkomst en er is sprake van een inefficiënte studie. Daarentegen is er bij 
 een case control studie alleen een relatief risico (odds ratio). De blootstelling wordt gemeten na 
 de uitkomst. Dit wordt een  post-hoc fenomeen  genoemd. 

 Cohort en case-control studie 
 Bij een cohort studie is het mogelijk om het absolute risico en dus ook relatieve risico te bereken. 
 Terwijl bij een case control geen absoluut risico berekend kan worden. Daarnaast wordt bij een 
 cohort studie de meting van de blootstelling van te voren gedaan en bij een case control 
 achteraf. Tot slot zal matching er in cohort studies voor zorgen dat confounding wordt 
 voorkomen, wat in case control studies niet het geval is. Het zorgt daar zelf voor een selectie van 
 de blootstelling. 
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 HC 12 Bias en confounding II 

 Bias 
 Binnenn de epidemiologie worden groepen vergeleken. Deze groepen moeten behandeld 
 worden alsof ze gelijk zijn. Er zijn twee basis studiedesigns: case control studies en cohortstudies. 
 Bij een case control studie worden zieken vergeleken met gezonde populatie. Er is een verschil 
 door selectie van de ziekte. Hierbij wordt gekeken of de blootstelling anders is. Bij een cohort 
 studie wordt blootstelling versus geen blootstelling onderzocht. Het verschil berust op 
 blootstelling. Hierbij wordt juist gekeken of de ziekte anders is. Bias gaat over verschillen tussen 
 groepen, niet door het contrast dat gecreëerd is. Bias en confounding gaan beide over de 
 onvergelijkbaarheid  van groepen. Het verschil is dat  bij confounding verwarring is over de 
 oorzaak en bij bias is er een fout door de onderzoeker. Een associatie tussen groepen kan 
 uitgelegd worden met een causale oorzaak, kans, bias en confounding. 

 Fouten 
 Er zijn in principe twee soorten fouten:  random errors  en  systematische errors  . Er kunnen 
 precisie fouten (  reproduceerbaarheid  ) zijn en fouten  in validiteit (  soliditeit  ). Random fouten 
 treden op door een gebrek aan precisie. Random error brengt de odds ratio dichterbij 1: dit 
 betekent dat er geen effect is. Er kan geen overschatting verklaard worden. Een voorbeeld van 
 een random error is dat mensen die worden blootgesteld aan een risicofactor verkeerd worden 
 ingedeeld in de niet-blootgestelde groep. Een random error kan opgelost worden door de 
 onderzoeksgroep te vergroten. 

 Systematische fouten ontstaan door gebrek aan validiteit (=bias). Ze komen steeds weer terug en 
 zijn niet op te lossen door de onderzoeksgroep te vergroten. Een systematische fout kan wél een 
 hogere of een lagere odds ratio geven. 

 Systemische en random errors  . Bron: 
 https://www.e-education.psu.edu/natureofgeoinfo/c5_p5.html 
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 Soorten bias 
 Er zijn meerdere soorten bias. Zo is er selectiebias, informatiebias en confounding ‘’bias’’. 

 Selectiebias 
 Bij  selectiebias  is er een verschil tussen de groepen  veroorzaakt door  incorrecte selectie  . 
 Voornamelijk in case control studies (niet in cohort) komt dit vaak voor, omdat de blootstelling 
 en de uitkomst al bepaald zijn wanneer de deelnemers verzameld worden voor het onderzoek. 
 Hierdoor kan door selectiebias de frequentie van blootstelling in de ene groep groter zijn dan in 
 de andere groep. Selectie is hierbij afhankelijk van blootstelling. 

 Onder selectiebias vallen ook verschillen in mensen die zijn geselecteerd voor de studie en 
 mensen die hier niet voor geselecteerd zijn. Zo worden er vaak partners van de patiënten als 
 controle groep geselecteerd, maar hierdoor ontstaat er selectiebias, omdat deze partners vaak 
 dezelfde leefstijl hebben. Een voorbeeld van selectiebias in een case control studie is het 
 onderzoek naar het effect van hormoonvervangende therapie op het krijgen van een myocard 
 infarct. Als cases worden patiënten met een myocardinfarct geselecteerd en als controlegroep 
 worden mensen met een heupfractuur geselecteerd. Het probleem hierbij is dat 
 hormoonvervangende therapie heupfracturen voorkomt. Hierdoor is er een overschatting van 
 het effect, omdat het voor de mensen met heupfracturen minder waarschijnlijk is om 
 hormoonvervangende therapie te gebruiken (anders zouden ze geen heupfractuur krijgen). 

 In cohort studies is er selectief verlies van follow-up door migratie, weigering of dood door een 
 andere oorzaak. Als voorbeeld kan het effect van alcohol op het krijgen van Alzheimer worden 
 genomen. Het probleem hierbij is dat de mensen die alcohol drinken, zoveel drinken dat ze te 
 brak zijn om op te dagen bij de follow-up. Vaak is er sprake van onderschatting of overschatting 
 van het effect. 

 Informatiebias 
 Een andere vorm van bias is informatiebias veroorzaakt door incorrecte informatie. Bij 
 informatiebias is er een  verkeerde vergelijking  door  verschillende methoden van 
 dataverzameling tussen de interventiegroep en de controlegroep. Het kan voorkomen in case 
 control en cohort studies. De kans om niet accurate data te verzamelen lijkt hetzelfde, maar 
 desondanks geldt dat blootstelling vaak moeilijker te meten is dan uitkomst. Blootstelling in case 
 control studies is vaak gebaseerd op herroepen. Soms is de ziekte echter moeilijker om te 
 meten. Ook zijn ziekten in cohorten soms gebaseerd op herroepen. Cohorten zijn tevens 
 moeilijker om volledig te volgen, en non-differentieel verlies in follow-up kan gezien worden als 
 een vorm van informatiebias (als er een effect van blootstelling is). Dit is dan een random error: 
 bias richting geen effect. 

 Voorbeelden zijn: 
 ●  Recall bias  : het herinneren bij mensen met de ziekte  is beter dan bij mensen zonder de 

 ziekte. Dit is met name in case-control studies een probleem, omdat de blootstelling na 
 de uitkomst wordt bepaald. Een oplossing hiervoor is het zoeken van een controlegroep 
 met een vergelijkbare recall; 

 ●  Observer bias  : de informatie bij blootstelling beïnvloedt  de classificatie van de uitkomst 
 (ziekte ja/nee) of andersom. Dit treedt op in zowel case control- als cohort studies. Een 
 voorbeeld hiervan is dat patiënten beter worden uitgevraagd dan mensen in de 
 controlegroep. Dit is op te lossen met objectieve dataverzameling en het blinderen van 
 de observatoren voor de status van de deelnemers. Ook instructie en gevalideerde 
 datacollectie tools voor interviewers kunnen helpen. 
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 HC 13 Wetenschapsfilosofie I 

 Hypothesen in het algemeen 
 Waar of niet waar? 
 Enkele filosofische aannames zijn dat ‘waarheid’ bestaat en dat een stelling/hypothese waar of 
 onwaar kan zijn.. Dit is voor praktische redenen. In de wetenschap is het echter vaak moeilijk te 
 achterhalen of iets waar is of niet. De waarheid is als het ware een  epistemisch probleem  . 

 Om erachter te komen of een hypothese waar is of niet waar is, maakt men gebruik van de 
 principes verificatie en falsificatie, respectievelijk bewijzen en ontkrachten. Bij  verificatie 
 probeer je te bewijzen dat de hypothese waar is, terwijl je bij  falsificatie  probeert te bewijzen 
 dat de hypothese niet klopt. Verificatie en falsificatie maken in stapjes een stelling 
 waarschijnlijker of minder waarschijnlijk. Het is echter niet duidelijk wanneer iets waar is of 
 onwaar is. Distinctie is namelijk niet absoluut. Om achter de waarheid te komen moet de 
 hypothese getoetst worden. Maar het is soms moeilijk een ultiem oordeel over waarheid te 
 geven. Zo kan iemand liegen. Ook is er een mogelijkheid tot misverstanden of verkeerde 
 interpretaties. Tot slot zijn niet alle oordelen even veel waard. De benadering van verificatie en 
 falsificatie is wat betreft individuele verschillen gerelateerd aan de psychologie. Bij elke 
 hypothese zijn filosofische denkbeelden betrokken. Dit geldt ook voor wetenschappelijke 
 hypothesen, waar vaak verschillende belangen betrokken zijn. 

 Het inductieprobleem 
 Hume heeft het  inductieprobleem  bedacht. Hij stelt  dat er algemeen geldige oordelen zijn die 
 zijn ontstaan door gewenning van het brein door het waarnemen van  constant conjunctions  . 
 Enkele voorbeelden zijn: 

 ●  Het wordt licht, omdat de zon opgaat; 
 ●  Een appel valt door de zwaartekracht naar beneden; 
 ●  Diabetes wordt veroorzaakt door een B-cel defect. 

 Zo’n algemene uitspraak kent volgens Hume geen zekerheid. Een oordeel is nooit zeker, want de 
 volgende waarneming zou anders kunnen zijn. Deze subjectiviteit in het oordelen en waarnemen 
 wordt het  inductieprobleem  genoemd, waarbij hij eigenlijk  zegt dat causale verbanden niet 
 bestaan. Het is al tweehonderd jaar niet gelukt om deze stelling te verleggen. De consequentie 
 van de visie van Hume op inductie is als volgt: er is een hypothese dat alle zwanen wit zijn. Het 
 kan echter zijn dat de eerstvolgende zwaan zwart is. Empirische kennis geeft dus geen zekerheid. 

 Popper en inductie 
 Er zit asymmetrie tussen het weerleggen van een hypothese en het aantonen van een 
 hypothese. Volgens Karl Popper (1902-1994) is het onmogelijk om een hypothese te verifiëren. 
 Als we weer teruggaan naar het voorbeeld van de zwanen, dan zou men van alle zwanen ter 
 wereld moeten vaststellen dat ze wit zijn. Formeel kan dit worden weergegeven als: voor alle X 
 geldt dat ze eigenschap Y bezitten. Dit is praktisch onmogelijk (inductieprobleem). Volgens 
 Popper is het alleen mogelijk om een hypothese te  falsificeren  . Men hoeft immers maar één 
 zwaan te vinden met een afwijkende kleur om de hypothese te weerleggen. Volgens Popper is de 
 mogelijkheid om een hypothese te falsificeren een demarcatie criterium voor de wetenschap. 
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 Falsificatie 
 Het falsificatieprincipe werkt goed voor hypothesen die geen uitzondering toelaten, zoals: ‘alle 
 zwanen zijn wit’. Meer globale uitspraken zijn echter moeilijker te weerleggen, zoals 
 ‘hartinfarcten komen vaker voor bij rokers’, want wat is in deze situatie de zwarte zwaan? 
 Of uitspraken waarbij de hypothese zou kunnen veranderen, zoals ‘alle olifanten hebben een 
 slurf’. Wanneer er een olifant is die geen slurf heeft, kan het zijn dat hij die eerst wel had, maar 
 deze olifant zorgt dan niet voor een weerlegging van de hypothese. 

 Bovendien zijn mensen vaak niet geneigd om een hypothese te verwerpen. Dit kan een aantal 
 redenen hebben: 

 ●  Een hypothese wordt niet in isolatie getest; 
 ●  Psychologische redenen; 
 ●  Sociale redenen; 
 ●  Methodologische redenen; 

 -  Meetfouten; 
 -  Eigenschap niet essentieel. 

 Demarcatie  : voor elke wetenschappelijke hypothese  moet je durven aan te geven hoe je het 
 moet weerleggen. Wanneer een hypothese van een wetenschappelijk onderzoek niet bevestigd 
 kan worden of juist het tegendeel wordt bewezen, is dat ook een stap in het helpen van de 
 wetenschap. 

 Sommige vakgebieden kennen niet-weerlegbare hypothesen (psycho-analyse en Marxisme). 
 Andere passen makkelijk in Popper’s denken, zoals in de natuurkunde. Men streeft naar 
 uitspraken die weerlegbaar zijn. Onderzoekers streven echter naar niet-weerlegbaarheid. Als 
 weerlegbaarheid een doel zou zijn, zou de wetenschap er anders uit zien. 
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 HC 14 Wetenschapsfilosofie II 

 Hypothesen in de geneeskunde 
 Popper 
 De geneeskunde komt in het algemeen niet overeen met de denkwijze van Popper. De meeste 
 wetenschappelijke hypothesen in de geneeskunde lenen zich namelijk niet heel goed voor 
 (strenge) falsificatie. Ook kan de patiëntenzorg niet zonder confirmatie. Tot slot heeft het 
 statistisch hypothese toetsen in de geneeskunde niet veel te maken met falsificeren in de zin van 
 Popper. 
 Soms is het wel mogelijk om een zwarte zwaan in de geneeskunde te vinden. Bijvoorbeeld de 
 hypothese ‘Diabetes Mellitus is B-cel gemedieerd’, wanneer je 1 iemand aantoont die geen 
 B-cellen heeft en wel DM heb je een falsificatie. 

 Een voorbeeld van een wetenschappelijke hypothese in de geneeskunde is ‘er zijn genetische 
 risicofactoren voor trombose’. Dit kan allemaal niet door een ‘zwarte zwaan’ worden weerlegd, 
 even als door een enkele studie. De meeste theorieën kennen namelijk uitzonderingen. Toeval 
 kan als verklaring worden gebruikt en er kan tevens sprake zijn van een slechte studie. 

 Voor individuele patiënten moet men in de geneeskunde zowel verifiëren als falsificeren. Dit 
 vindt plaats door het uitsluiten en het aantonen van bepaalde diagnosen. Dit gaat respectievelijk 
 met een test met een hoge negatief voorspellende waarde en een test met een hoge positief 
 voorspellende waarde. De denkwijze van Popper is hier niet te gebruiken, want je kan in de 
 individuele patiëntenzorg wel zeker weten wat de ziekte is. 

 Falsificatie in de geneeskunde 
 Algemene uitspraken in de wetenschap gaan over groepen (gemiddelde waardes). Deze zijn 
 moeilijk te falsificeren, maar ook verifiëren is moeilijk. Singuliere uitspraken in de patiëntenzorg 
 gaan over de individuele patiënt. Zowel falsificatie als verificatie hebben een rol, maar beiden 
 kennen onzekerheid. 

 P-waarden en hypothesen 
 Het niet snappen van de p-waarde heeft verschillende gevolgen: vals-positieve uitslagen bij een 
 P<0.05 of een uitslag als onwaar beschouwen terwijl het wel goed is bij P>0.05. 

 Gebruik 
 De P-waarde wordt gebruikt als beslisinstrument om een nulhypothese te verifiëren of te 
 falsificeren. De nulhypothese gaat ervan uit dat er geen significant verschil is. Als de P-waarde 
 groter is dan 0.05, dan is de nulhypothese waar en is er geen significant effect. Als P kleiner is 
 dan 0.05, dan kan de nulhypothese verworpen worden en is er dus wél een significant effect. 

 Testen van hypothesen 
 Men stelt eerst een nulhypothese op. Deze hypothese gaat ervan uit dat er juist geen verband is 
 tussen twee verschijnselen. Als men de nulhypothese kan verwerpen, weet men dat de eigenlijke 
 hypothese klopt. In feite gaat de p-waarde over de  kans op toeval  . Als de P-waarde kleiner is 
 dan 0.05, wil dat zeggen dat de waarschijnlijkheid dat de nulhypothese klopt kleiner is dan 5%. 
 De p-waarde is de waarschijnlijkheid dat een bepaald resultaat gevonden wordt, gegeven dat de 
 nulhypothese waar is. Dus bij P<0.05 kan men de nulhypothese verwerpen, omdat de kans groot 
 is dat deze niet klopt. Men kan ook de power van een p-waarde berekenen. De  power  is de kans 
 om een effect te vinden als de nulhypothese niet waar is, en er dus daadwerkelijk een effect is. 
 Bij p=0.05 is de power 95%. 
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 P-waarde bias 
 Ook is het mogelijk dat er p-waarde bias optreedt, bijvoorbeeld bij publicatie; publicatiebias. Met 
 publicatiebias  wordt bedoeld dat de p-waarde niet  genoemd wordt, wanneer deze niet positief 
 is voor het onderzoek. Ook kan er  p-value hacking  voorkomen, wanneer de test wordt 
 aangepast om een gunstigere p-waarde te creëren. De p-waarde bias ontstaat dan, doordat er 
 missende negatieve resultaten zijn en dus de positieve effecten overschat worden. Dit kan soms 
 leiden tot een 50% overschatting van het effect. Als laatste kunnen negatieve effecten wanneer 
 ze wel genoemd worden op een andere manier verwoord worden, wat voor publicatiebias zorgt. 
 We lijken dus voornamelijk bezig om de gewenste resultaten te publiceren, en minder/niet om 
 onze hypothesen te weerleggen. 

 Negeren P-waarden 
 Over het algemeen is het mogelijk om p-waarden te negeren. Dit is mogelijk als je de p-waarde 
 bekijkt als een maat die aangeeft hoe groot de kans is dat een bepaald effect wordt bereikt 
 onder de omstandigheden van de nulhypothese. 
 De scherpe scheiding bij 0.05 wil niet zeggen dat alles erboven niet significant is en alles eronder 
 we. Het is alleen dat bij 0.05 de waarden eronder een grote kans hebben om significant te zijn en 
 vice versa. De p-waarde was initieel niet bedoeld als beslissingsinstrument. Belangrijk is te 
 onthouden dat we voor grote effecten redelijkerwijs een effect kunnen concluderen. 

 Wanneer de context niet overeenkomt met de testuitslag, wordt er vaak al snel gedacht aan een 
 fout-positief resultaat. Echter wordt dit bij wetenschappelijke onderzoeken te weinig gedaan. De 
 waarde van een positieve test hangt af van de hoeveelheid mensen die de ziekte hebben. 
 Wanneer bijna niemand de ziekte heeft, zal er een zeer hoog percentage fout-positief zijn. Dat de 
 kans 5% is op een fout-positief resultaat bij een p-waarde van onder de 0.05 is niet waar. Dit kan 
 uitgelegd worden aan de hand van een twee bij twee tabel. De vind-kans als er een effect is, is 
 50%. Van de mensen met effect zal dus 50% een goed-positieve uitslag krijgen. De kans dat bij 
 iemand die geen effect heeft een positieve uitslag wordt gevonden, is 5%, waarvan 5% dus 
 fout-positief is.. Ervan uitgaand dat het effect in 10% van de populatie voorkomt, zal dit voor 50 
 goed-positieven en 45 fout-positieven leiden. (Zie tabel). Dit is in totaal een percentage van 47% 
 (45/90) foutpositieven bij een positieve uitslag. Wanneer de studie niet goed is uitgevoerd of er 
 een nog kleinere kans  isop het effect,, kan de kans op fout-positieven nog hoger worden. Bij een 
 kleinere studie is er ook een grotere kans op toeval. 

 Dus de vraag wat een toets je vertelt hangt af van de  a-priori kans  . Wanneer deze laag is, is er 
 een grotere kans op een fout-positief resultaat en dus niet te veel waarde gehecht worden aan 
 de p-waarde. 

 Effect  Geen effect 
 Positief  50  45  95 
 Negatief  50  855  905 

 100  900  1000 
 Fout-positieven.  Bron: Slim Academy 

 Of een geneesmiddel werkt, hangt niet alleen af van de p-waarde, maar ook van de bijwerkingen. 
 Bijwerkingen moeten namelijk bij veel mensen voorkomen om significant te worden. Maar 
 wanneer bijvoorbeeld de bijwerking is dat je er aan dood gaat, is dit al genoeg reden om het 
 geneesmiddel af te keuren, ook al gebeurt dit niet bij heel veel mensen. 

 Conclusies 
 Men kan pogen om hypothesen te bevestigen of te verwerpen. Het principe van falsificeren leent 
 zich goed voor hypothesen die geen uitzondering kennen. Voor de patiëntenzorg is confirmatie 
 net zo belangrijk als falsificatie. Het idee dat we Popperiaans denken in het statistisch toetsen 
 van hypothesen is filosofisch ten minste ongenuanceerd.  Daarnaast is het vaak in de 
 geneeskunde niet helder of een hypothese waar is of niet  . S  oms kan het antwoord zelfs 
 nooit gevonden worden. 
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 Nawoord 

 Hèhè, het is je gelukt! Je hebt jouw samenvatting uitgelezen. 

 Wil je meer vertrouwen tanken voor het tentamen? Geen paniek! Wij kunnen je verder helpen in 
 de vorm van handige abonnementen. Met een abonnement ontvang jij de samenvattingen altijd 
 met korting en als eerste in huis! Nieuwsgierig geworden naar een abonnement? Bekijk dan onze 
 website! 

 Werken bij 
 Heb jij het idee dat je deze samenvatting ten minste net zo goed zou kunnen schrijven of zou 
 kunnen verbeteren? Dan is de rol van Studieheld zeker iets voor jou. Je kunt werken vanuit huis, 
 krijgt een riante vergoeding en je hebt een studiegerelateerde bijbaan die goed op je cv staat. 
 Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en cv naar  klantenservice@slimacademy.nl  . 

 Kom in contact met Slim Academy 
 Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Slim Academy? Kom in contact via: 

 www.slimacademy.nl 
 @SlimAcademy.nl 
 klantenservice@slimacademy.nl 
 010 214 32 45 

 We wensen je veel succes met studeren en het halen van jouw tentamens! 

 Team Slim Academy 
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