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                      VERSIE 1 

ALGEMENE Opmerkingen 
1. Dit tentamen bestaat uit 32 meerkeuzevragen, waarvan steeds 1 antwoord goed is. 
2. Vul op het antwoordformulier je naam, het tentamen (Fa107), en de datum in.  
3.  Vul vervolgens je studentnummer (registratienummer) en het versienummer van de 

toets in (versie 1). 
4. Kruis eerst de juiste antwoorden in het tentamen aan en pas op het einde de juiste 

antwoorden in op het antwoordformulier. 
5.  Lees voor het invullen van het antwoordformulier goed de invulinstructie (linksboven 

op het antwoordformulier). 
6. Een deel van de vragen (vr. 18 t/m 32) heeft betrekking op de tekst ‘Hoge inloop-

snelheid effectiever dan lage’ van Smithuis et al. (Pharmac. Weekblad, 19-11-2004). 
7. De punten, die je eerder behaald hebt met de bonustoets worden opgeteld bij de 

score, die je behaalt met deze toets. 
8. Fraude wordt bestraft. 
9. Succes! 

 
 

GEBRUIK TABELLEN 
Als in één van de tabellen achterin het boek van Petrie & Sabin een waarde moet worden 
opgezocht, bijv. een z-waarde of het aantal vrijheidsgraden van de t-verdeling, en het blijkt 
dat het benodigde getal niet te vinden is, dan mag het dichtstbijzijnde getal gekozen worden. 
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VRAAG 1 
Welke statistische maten mogen wel en welke mogen niet gebruikt worden om onderstaand 
staafdiagram samen te vatten? 

Ernst van de aandoening
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a. mediaan en modus wel, maar gemiddelde niet 
b. mediaan en gemiddelde wel, maar modus niet 
c. mediaan wel, maar modus en gemiddelde niet 
d. mediaan, modus en gemiddelde wel 
 
 
VRAAG 2 
Geef de juistheid aan van onderstaande beweringen. 
Bewering 1: de standaarddeviatie van een reeks getallen blijft gelijk als bij elk van deze 
getallen het getal 3 wordt opgeteld. 
Bewering 2: de standaarddeviatie van een reeks getallen wordt kleiner als er meer 
waarnemingen uit dezelfde populatie aan worden toegevoegd. 
a. beide beweringen zijn juist 
b. bewering 1 is juist en bewering 2 is onjuist 
c. bewering 1 is onjuist en bewering 2 is juist 
d. beide beweringen zijn onjuist 
 
 
VRAAG 3 
Het nieuwe potentiële geneesmiddel X wordt conform een door een ethische commissie 
goedgekeurd onderzoeksprotocol toegediend aan 6 gezonde vrijwilligers. Dit onderzoek kan 
in de geneesmiddelontwikkeling getypeerd worden als een: 
a. fase 1 onderzoek 
b.  fase 2 onderzoek 
c. fase 3 onderzoek 
d. fase 4 onderzoek 
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VRAAG 4 
Het cholesterolverlagende middel is in diverse onderzoeken effectief gebleken bij mannen. 
Men vraagt zich af of men dit resultaat mag extrapoleren naar vrouwen. Deze vraag heeft 
betrekking op het begrip: 
a. interne validiteit 
b.  precisie 
c. bias 
d. externe validiteit 
 
VRAAG 5 
In het protocol van een onderzoek naar een nieuw geneesmiddel wordt gesproken van een 
gerandomiseerd, dubbelblind, gecontroleerd onderzoek. Er wordt gerandomiseerd om: 
a. subjectieve beïnvloeding van het resultaat door de arts te voorkomen 
b.  subjectieve beïnvloeding van het resultaat door de patiënt te voorkomen 
c. te corrigeren voor verschillen in uitgangsrisico 
d. te corrigeren voor het natuurlijk beloop van de ziekte 
 
VRAAG 6 
Er is een observationeel onderzoek gedaan naar het effect van roken op de kans om een 
hartinfarct te ontwikkelen. Het blijkt zo te zijn dat rokers vaker dan niet-rokers alcohol 
nuttigen. Tevens is het zo dat alcoholgebruik de kans om een hartinfarct te ontwikkelen 
verlaagt. We noemen alcoholgebruik een variabele die leidt tot: 
a. een verminderde precisie 
b.  confounding 
c. verlaging van de externe validiteit 
d. bias 
 
VRAAG 7 
In een fase 4 onderzoek naar het effect van anti-epileptica op het ontstaan van botbreuken 
worden 10.000 gebruikers van anti-epileptica en 10.000 patiënten die geen anti-epileptica 
gebruiken gedurende 5 jaar gevolgd. In die 5 jaar wordt in beide groepen het aantal nieuw 
ontstane botbreuken geregistreerd. Deze onderzoeksopzet noemen we een: 
a. case-control onderzoek  
b.  cohort onderzoek 
c. randomised controlled trial 
d. cross-sectioneel onderzoek 
 
VRAAG 8 
Geef de juistheid aan van onderstaande beweringen. 
Bewering 1: een doel van farmacogenetica is om verschillen tussen mensen met betrekking 
tot de effectiviteit van een geneesmiddel te verklaren door variabiliteit tussen mensen in het 
genoom. 
Bewering 2: een doel van farmacogenetica is om verschillen tussen mensen met betrekking 
tot de toxiciteit van een geneesmiddel te verklaren door variabiliteit tussen mensen in het 
genoom. 
a. beide beweringen zijn juist 
b. bewering 1 is juist en bewering 2 is onjuist 
c. bewering 1 is onjuist en bewering 2 is juist 
d. beide beweringen zijn onjuist 
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VRAAG 9 
Geef de juistheid aan van onderstaande beweringen. 
Bewering 1: een onderzoek dat belastend is voor proefpersonen maar waarvan van tevoren 
duidelijk is dat dat onderzoek geen nieuwe wetenschappelijke inzichten oplevert is ethisch 
onaanvaardbaar. 
Bewering 2: volgens de declaratie van Helsinki is het gebruik van placebo’s in een onderzoek 
naar de effectiviteit van een nieuw middel bij de ziekte van Parkinson aanvaardbaar.  
a. beide beweringen zijn juist 
b. bewering 1 is juist en bewering 2 is onjuist 
c. bewering 1 is onjuist en bewering 2 is juist 
d. beide beweringen zijn onjuist 
 
VRAAG 10 
Er is in een onderzoek bij een bepaald type patiënten een 95%-betrouwbaarheidsinterval 
bepaald voor het populatiegemiddelde van de bloeddruk: 110 - 134. Welke bewering is juist 
bij alpha=0,05? 
a. µ=122 
b.  alle hypothesen binnen het 95%-betrouwbaarheidsinterval worden geaccepteerd 
c. er is een kans van 0,025 dat een patiënt een bloeddruk heeft boven 134 
d. er is een kans van 0,05 dat een patiënt een bloeddruk heeft onder 110 
 
VRAAG 11 
Het is bekend dat de concentratie werkzame stof in bepaalde tabletten een normale verdeling 
volgt met een gemiddelde van 2,5 mg/ml en een standaarddeviatie van 0,25 mg/ml. Wat is 
de kans dat de gemiddelde concentratie van 4 aselect gekozen tabletten groter is dan 2,7? 
a. 0,055 
b. 0,110 
c. 0,212 
d. 0,424 
 
VRAAG 12 
Wat is het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor het populatiegemiddelde bij de volgende 
getallen:  16 18 22 14 12 19 18 16 17 21 
Het gemiddelde van deze reeks is gelijk aan 17,3 en de standaarddeviatie is 3,02. 
a.  10,5-24,1 
b.  11,4-23,2 
c. 15,1-19,5 
d.  15,4-19,2 
 
VRAAG 13 
Men wil nagaan of het percentage patiënten met complicaties na een operatie verschilt 
tussen mannen en vrouwen. Het verschil in percentage dat in een onderzoek werd gevonden, 
bleek gelijk te zijn aan 25 (30% versus 55%). De overschrijdingskans bij het uitvoeren van 
de juiste statistische toets (met alfa = 0,05), bleek gelijk te zijn aan 0,01. Dit is: 
a. de kans dat beide percentages in de steekproef aan elkaar gelijk zijn 
b. de kans dat in een soortgelijke steekproef de nulhypothese wordt geaccepteerd met 

een alpha van 0,05 
c. de kans dat de samenhang in de data door bias is ontstaan als de nulhypothese waar is 
d. de kans dat in een soortgelijke steekproef een verschil in percentage complicaties van 

tenminste 25 zal worden gevonden als er in werkelijkheid geen verschil is 
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VRAAG 14 
Wat is de waarde van de toetsingsgrootheid bij een toets of het gemiddelde van de getallen 
6,1; 5,4; 5,5; 4,9, 4,6 en 5,2 significant afwijkt van 5,0, uitgaande van normaliteit en een 
alpha=0,05? 
a.  0,24 
b.  0,55 
c.  1,34 
d. 2,57 
 
VRAAG 15 
De volgende SPSS-output is beschikbaar van een onderzoek naar de vraag of er een verschil 
is in gemiddelde albuminconcentratie tussen mannen en vrouwen. Welke bewering is juist, 
bij alpha=0,05? 

Independent Samples Test

1.109 .317 -2.550 10    ??? -4.333 1.700 -8.120 -.546

-2.550 8.800    ??? -4.333 1.700 -8.192 -.475

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Albumin
concentr
atie

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
a. p < 0,05, dus wordt H0 verworpen  
b. p=0,317 > 0,05, dus wordt H0 geaccepteerd 
c. de absolute t-waarde is groter dan 2,179, dus wordt H0 verworpen 
d. het gemiddelde verschil van –4,333 ligt in het betrouwbaarheidsinterval, dus wordt H0 

geaccepteerd 
 
VRAAG 16 
De samenhang tussen leeftijd en botdichtheid is in een onderzoek onder 50 vrouwen 
berekend met Pearson’s correlatiecoëfficiënt (r=-0,312). Welke bewering over de samenhang 
en de significantie is juist (bij alpha=0,05)? 
a. de samenhang is significant (p < 0,05) 
b. de samenhang is negatief, dus niet significant 
c. de samenhang is niet significant, want |-0,312| > 0,05 
d. de significantie van de samenhang kan niet worden bepaald omdat de standaardfout 

ontbreekt 
 
 
VRAAG 17 
In een onderzoek wil men nagaan of er een significant verschil is in de gemiddelde hartslag 
bij het gebruik van twee verschillende geneesmiddelen. Een verschil van 4 slagen per minuut 
wordt als relevant beschouwd. De standaarddeviatie werd uit ander onderzoek geschat op 8 
slagen per minuut. Alpha werd gesteld op 0,05 (tweezijdig) en beta op 0,10 (eenzijdig). 
Ondanks deze gegevens werd geen steekproefomvangberekening gedaan en werden 135 
patiënten gerandomiseerd over één van deze twee geneesmiddelen. Welke bewering is juist? 
a. de steekproefomvang is groot genoeg 
b. de steekproefomvang is te klein gekozen 
c. de power van de toets die op de steekproef van 135 zal worden uitgevoerd, is 0,90 
d. de power van de toets die op de steekproef van 135 zal worden uitgevoerd, is 0,95 
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De vragen 18 t/m 32 hebben betrekking op het artikel ‘Hoge inloopsnelheid 
effectiever dan lage’ (Smithuis et al., Pharmaceutisch Weekblad, 19 
november 2004). Lees dat artikel eerst rustig door. 
 
VRAAG 18 
Geef de juistheid aan van onderstaande beweringen. 
Bewering 1: in de onderzoeksvraag van het betreffende onderzoek is de inloopsnelheid de 
determinant. 
Bewering 2: het domein van het betreffende onderzoek zijn patiënten die epidurale 
pijnstilling met sufentanil en bupivacaine krijgen.  
a. beide beweringen zijn juist 
b. bewering 1 is juist en bewering 2 is onjuist 
c. bewering 1 is onjuist en bewering 2 is juist 
d. beide beweringen zijn onjuist 
 
VRAAG 19 
De auteurs schrijven dat het onderzoek goedgekeurd is door een medisch-ethische 
toetsingscommissie. Dit was noodzakelijk omdat: 
a. het onderzoek werd uitgevoerd met wilsbekwame volwassenen 
b. er sprake is van een onderzoek bij proefpersonen met aanzienlijke belasting 
c. niet iedere patiënt aan het onderzoek mocht deelnemen 
d. de gebruikte geneesmiddelen niet geregistreerd zijn 
 
VRAAG 20 
De auteurs operationaliseren op twee manieren het eindpunt ‘pijn’ namelijk door 1) het 
additionele gebruik van de pijnstiller morfine te meten en 2) door VAS-scores. Het 
additionele morfinegebruik beschouwen de auteurs als het primaire eindpunt, omdat.. 
a.  dit minder gevoelig is voor de variabiliteit van pijn in de tijd 
b.  dit minder gevoelig is voor patiënt-subjectiviteit 
c.  dit minder gevoelig is voor confounding 
d.  dit minder gevoelig is voor bias 
 
VRAAG 21 
Er wordt gesproken over een enkelblind onderzoek. Dit betekent dat 
a. alleen de arts niet weet welke behandeling de patiënt krijgt 
b. alleen de onderzoeker niet weet welke behandeling de patiënt krijgt 
c. alleen de statisticus niet weet welke behandeling de patiënt krijgt 
d. alleen de patiënt zelf niet weet welke behandeling hij krijgt 
 
VRAAG 22 
Stel dat de onderzoekers de relatie tussen de inloopsnelheid en het additionele 
morfinegebruik grafisch hadden willen weergeven. Wat is dan juist? 
a. inloopsnelheid is de verklarende variabele en staat op de x-as en het additionele 

morfinegebruik is de afhankelijke variabele en staat op de y-as. 
b. inloopsnelheid is de afhankelijke variabele en staat op de x-as en het additionele morfine-

gebruik is de verklarende variabele en staat op de y-as. 
c. inloopsnelheid is de verklarende variabele en staat op de y-as en het additionele 

morfinegebruik is de afhankelijke variabele en staat op de x-as. 
d. inloopsnelheid is de afhankelijke variabele en staat op de y-as en het additionele morfine-

gebruik is de verklarende variabele en staat op de x-as. 
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VRAAG 23 
Geef de juistheid aan van onderstaande beweringen. 
Bewering 1: de nulhypothese is dat sufentanil/bupivacaine bij een flow van 6 ml/h (HV) 
effectiever is dan bij een flow van 3 ml/h (LV). 
Bewering 2: een gerandomiseerd onderzoek is per definitie prospectief.  
a. beide beweringen zijn juist 
b. bewering 1 is juist en bewering 2 is onjuist 
c. bewering 1 is onjuist en bewering 2 is juist 
d. beide beweringen zijn onjuist 
 
VRAAG 24 
Wat voor type variabele is ‘soort ingreep’ in tabel 1? 
a. nominale variabele met 7 klassen 
b. ordinale variabele met 6 klassen 
c. kwantitatieve variabele variërend van 0 t/m 9 
d. normale variabele 
 
VRAAG 25 
De statistische toets die is uitgevoerd om na te gaan of het percentage mannen en vrouwen 
significant verschilt tussen de groepen HV en LV, levert een waarde van de 
toetsingsgrootheid op van 0,026. Waarmee moet deze waarde vergeleken worden om een 
uitspraak over de significantie te kunnen doen? 
a. met 0 
b. met 0,05 
c. met 2,021 
d. met 3,841 
 
VRAAG 26 
Uit de statistische toets die kan worden uitgevoerd om de variabele ‘Sufentanil peri-operatief 
in µg’ tussen de twee groepen te vergelijken (zie tabel 1), blijkt: 
a. de waarde van de toetsingsgrootheid is groter dan de kritieke t-waarde 
b. de waarde van de toetsingsgrootheid is kleiner dan de kritieke t-waarde 
c. de waarde van de toetsingsgrootheid is groter dan de kritieke χ2-waarde 
d. de waarde van de toetsingsgrootheid is kleiner dan de kritieke χ2-waarde 
 
VRAAG 27 
Op de variabele ‘ASA-categorie’ (I, II of III, mate van aandoening) is door de onderzoekers 
een tweesteekproeven t-toets (unpaired t-test) uitgevoerd om na te gaan of er significante 
verschillen zijn tussen de groepen HV en LV (zie tabel 1). Was dit juist om te doen? 
a. nee, want de variabele ‘ASA-categorie’ is niet kwantitatief 
b. nee, want de groepen HV en LV zijn niet even groot 
c.  ja, want er zijn gemiddelden en standaarddeviaties te berekenen 
d.  ja, want het gaat om niet-gepaarde waarnemingen (twee afzonderlijke groepen) 
 
VRAAG 28 
De conclusie van een tweesteekproeven t-toets die wordt uitgevoerd op de gegevens van de 
variabele ‘ASA-categorie’ (zie tabel 1), luidt 
a. de berekende t-waarde is kleiner dan de kritieke t-waarde; geen significant verschil 
b. de berekende t-waarde is groter dan de kritieke t-waarde; geen significant verschil 
c. de berekende t-waarde is kleiner dan de kritieke t-waarde; wel significant verschil 
d. de berekende t-waarde is groter dan de kritieke t-waarde; wel significant verschil 
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VRAAG 29 
Toets of de groepen HV en LV significant van elkaar verschillen wat betreft het percentage 
personen dat een ‘darm/colon’-ingreep moest ondergaan. Welke bewering is juist? 
a. p > 3,841, dus is er een significant verschil aangetoond 
b. p < 3,841, dus wordt H0 verworpen 
c. χ2=4,5 > 3,841, dus is er een significant verschil aangetoond 
d. χ2=6,2 > 3,841, dus wordt H0 verworpen 
 
VRAAG 30 
Uit de gegevens over ‘aantal mg morfine/kg per 24 uur’ bij de groepen LV en HV na 24 uur 
(t=24 ± 2h; zie tabel 2), kan een gepoolde standaarddeviatie van 0,1655 worden berekend. 
Met behulp hiervan kan het betrouwbaarheidsinterval voor het werkelijke verschil in het 
gemiddelde ‘aantal mg morfine/kg per 24 uur’ tussen LV en HV worden berekend. Dit is 
gelijk aan: 
a. [-0,21 ; 0,45] 
b. [ 0,02 ; 0,23] 
c. [ 0,05 ; 0,20] 
d. [ 0,08 ; 0,18] 
 
VRAAG 31 
Geef de juistheid aan van onderstaande beweringen. 
Bewering 1: in de HV-groep varieert het additionele morfinegebruik minder sterk dan in de 
LV-groep. 
Bewering 2: als de steekproefomvang in de LV-groep heel groot wordt, zal de standaardfout 
van het gemiddelde steeds meer lijken op die van de HV-groep. 
a. beide beweringen zijn juist 
b. bewering 1 is juist en bewering 2 is onjuist 
c. bewering 1 is onjuist en bewering 2 is juist 
d. beide beweringen zijn onjuist 
 
VRAAG 32 
In tabel 1 is te zien dat de HV-groep er bij aanvang van de studie beter aan toe is dan de LV-
groep wat betreft de mate van aandoening (ASA-categorie) en de ervaren pijn (VAS-score in 
rust en bij hoesten). Geef de juistheid aan van onderstaande beweringen. 
Bewering 1: de randomisatieprocedure is duidelijk fout gegaan, want randomisatie had 
ervoor moeten zorgen dat deze variabelen precies gelijk waren in beide groepen 
Bewering 2: als beide groepen precies gelijk zouden zijn wat betreft de ASA-categorie en de 
VAS-score, zou de conclusie dat “een hoge inloopsnelheid effectiever is dan een lage” 
waarschijnlijk nog duidelijker kunnen worden getrokken 
a. beide beweringen zijn juist 
b. bewering 1 is juist en bewering 2 is onjuist 
c. bewering 1 is onjuist en bewering 2 is juist 
d. beide beweringen zijn onjuist 
 
 
Let op: 
1. Controleer of bij alle 32 vragen slechts één antwoord is ingevuld. 
2. Controleer of je niet per ongeluk antwoord e hebt aangestreept op het formulier. 
 

EINDE VAN DEZE TOETS 
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