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Epidemiologie:
Waarneming in groepen

EBM: geneeskunde die leunt
op epidemiologisch verkregen bewijs



EBP…heeft de systematische reflectie op de gevolgen van het medisch 
handelen sterk bevorderd, maar…

EBM 
n … is een reductie van de werkelijkheid….
n … houdt onvoldoende rekening met verschillen tussen 

patiënten …
n … stuurt de zorgpraktijk in de richting van datgene 

n wat kan worden onderzocht 
n waar geld voor is/commercieel interessant is



Problemen met epidemiologisch bewijs

n ...is er vaak niet
n ...is er wel, maar niet voor jouw patiënt 
n ...onbetrouwbaar



Epidemiologisch bewijs voor veel-
voorkomende therapieën

http://clinicalevidence.com



0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

all recommendations
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

class I recommendations

level A
level B
level C

Meeste is niet onderzocht
Dat halen we nooit in!



Beschikbaar bewijs: Focus

n Ja: beste modaliteit
n Nee: beste wijze van behandeling



All-cause mortality 

Number at risk
Amlodipine ± perindopril 9639 9544 9441 9332 9167 8078
Atenolol ± thiazide 9618 9532 9415 9261 9085 7975
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HR = 0.89 (0.81-0.99)
p = 0.0247
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(No. of events 738)
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(No. of events 820)

Behandel-modaliteit



Medicatie-trouw na hartinfarct



All-cause mortality 

Number at risk
Amlodipine ± perindopril 9639 9544 9441 9332 9167 8078
Atenolol ± thiazide 9618 9532 9415 9261 9085 7975
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x3

informatie

x6

Pt zélf  terugzien

x3

Electronic pill box

Arch Int Med 2007;167;540



Beschikbaar bewijs: Focus

n Ja: beste modaliteit
n Nee: beste wijze van behandeling
n Al helemáál niet: diagnostiek



Veel meer diagnoses longembolie
Gelijk aantal doden door longembolie
Sterke toename in doden door bloedverdunners



Problems of Epidemiological Literature

n ...is er niet wanneer er echt behoefte is
n ...is er wel, maar niet voor jouw patiënt 
n ...onbetrouwbaar



Het bewijs is er…maar voor wie??

n ...voor de gemiddelde trial-deelnemer





n ...de gemiddelde trial-deelnemer

à ’10% or less…’

‘…exclusie-criteria zijn veel-voorkomend én relevant…’: 
leeftijd, bijkomende ziekten, contra-indicaties

Het bewijs is er…maar voor wie??



Ervaring + =
Gezond verstand
Kennis van mechanismen
Ervaring
Intuïtie
‘geloof ’
‘magie’ 



n Je moet ALTIJD extrapoleren
n Die extrapolatie is niet evidence-based, per definitie
n Echte Evidence-based Medicine kan eigenlijk alléén op 

groepsniveau…

Het bewijs is er…maar voor wie??



AGGREGATIENIVEAU



EBM … TUSSENSTAND
n <1/3 is ooit bestudeerd
n Toepasbaar op <10% van je patiënten

à 1/30 of ‘frequently applied treatments’ is truly evidence-based



Problemen met epidemiologisch bewijs

n ...is er niet wanneer er echt behoefte is
n ...is er wel, maar niet voor jou 
n ...onbetrouwbaar



wantrouwen?

n Bias en Berekening
n Belangen
n Boerenbedrog



wantrouwen

n Stats and Bias: een ‘ongeladen’ start…
n Conflicts of interest
n Outright fraud



Thomas Bayes



Sensitiviteit en specificiteit

à x  (0.95/0.2)  = 0.5 à P-pneumonia=33%
0.1

To diagnose pneumonia: sensitivity: 0.95 /  specificity 0.80

à x  (0.95/0.2)  = 9.5 à P-pneumonia=90%
2

Bayes Criterion:
Odds prior to test x  test characteristics pos./neg. test = Odds for disease áfter test



Een onderzoek is een test



Het belang van plausibiliteit



Ioannidis, PLoS Medicine 2005; 2: 696-701

Betrouwbaarheid van statistisch significante resultaten 
hangt af van:

n Power
n Grootte van gevonden effect
n (selectie van) aantal getestte associaties
n ‘flexibiliteit’ in design, keuze uitkomstmaten, analyses
n Vooroordelen en belangen
n ‘hot’ness van onderwerp (tijdsdruk, napraten)
n (Biologische) plausibiliteit



Ioannidis, PLoS Medicine 2005; 2: 696-701

Alles statistisch significant



wantrouwen?

n Bias en Berekening: meeste onwaar
n Belangen
n Boerenbedrog



n N=3200 US physicians
n 94% financial COIs

n 83% food/lunches, etc 
n 78% drug samples
n 35% conference or CME support
n 28% consulting-lecture fees etc

NEJM 356:1742





COIs: Reporting and publication bias



COIs: Reporting and publication bias









distrust?

n Stats and bias
n Conflicts of interest: still highly relevant
n Outright fraud



PLoS-One 2009;4:e5738



PNAS 2012;109:17028



Correlation between impact factor and retraction index. 



Hoe stout moet je zijn?

PLoS One 2013;8:e65323





distrust?

n Stats and bias
n Conflicts of interest: still highly relevant
n Outright fraud: percentages…



Unreliability: the readout is 
irreproducibility

53 landmark basic science papers in hematology/oncology

6/53 (11%) could be reproduced



Problems: What’s old, what’s new

n Oud:
n IJdelheid
n Bias / vooroordeel (*)
n Publicatiebias (*?)
n Statistische onkunde (*)

n Nieuw
n Toenemende publicatiegekte
n Overbevolking research
n Hypercompetitie funding
n Meet-gekte

*: subtiele tekenen verbetering

Waarheidslust maakt plaats voor 

scoringsdrift



n Stop the impact-frenzy: JIF en H-index

Strong support for improvement





SAMENVATTING

n Epidemiologie is mooi uitgangspunt, maar meer niet
n Aggregatieniveau van ‘maat nemen’ moet omhoog
n Waarheidsgehalte van onderzoeksuitkomst inschatten 

vereist heel veel kennis en deskundigheid
n Belangen en publicatiedruk zijn een probleem


