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VERSIE 3

ALGEMENE OPMERKINGEN

1. Dit tentamen bestaat uit 32 meerkeuzevragen, waaryan steeds '1 antwoord qoed is.

2. Vul op het antwoordformulier je naam, studentnummer (registratie nummer) en de datum

in. Vul ook het versienummer van de toets in.

3. Kruis eerst de juiste antwoorden in het tentamen aan en pas op het einde de juiste

antwoorden op het anhvoordformulier.

4. Lees voor het invullen van het antwoordformulier de aanwiizinqen aan de linker

bovenkant van het antwoordformu lier.

5. De vraqen 25 Vm 32 hebben betrekking op het artikel 'Het effect van comedicatie met

folium of folinezuur op toxiciteit en effectiviteit van methotrexaat bij de behandeling van

rheumatoïde arthritis; een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie

gedurende 48 weken' (van Ede eÍ a/., Ned. Tijdschr. Geneeskd- 2002; 146:1322).

Dit artikel is achter deze toets toegevoegd.

6. Fraude wordt bestraft.

7. 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 Í-verdeling, en het blijkt

het benodigde getal niet te vinden is, dan mag het d ichtstbijzijnde getal gekozen worden.
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VRAAG 1.
lbuproÍen is een pijnstillend middel dat behoort tot de groep van niet-steroïde
ontstekingsremmers (NSAID). De fabrikant veronderstelt dat de populatie ibuprofen tabletren
normaal verdeeld is met een gemiddeld gehalte van 250 mg en standaardafwijking van 3 mg.
Welke bewering is JUIST?

ln een steekproef van 36 tabletten uit deze populatie zal de schatting van de
standaardafuijking altijd kleiner zijn dan in een steekproef van 12 tabletten.
In een steekproef van 36 tabletten zal ongeveer 95% van de tabletten een gehalte
hebben tussen 249 mg en 251 mg.
Prob(X > 259,6) is gelijk aan Prob(Z > 3,2) waarbij Z standaard normaal verdeeld is.
Bij 13,4% van aselect gekozen tabletten uit de populatie tabletten zal het gehalte lager
zln dan 245,5 mg.

Een nominale variabele heeft categorieën die geordend zijn.
Een ratio variabele heeft numerieke waarden.
Bij een ordinale variabele zijn de aístanden tussen de categorieën gelijk.
Een ratio variabele is altiid continu.

B.

D.

A.
B.

D.

A.
B.

D.

B.

D.

VRAAG 3.
welke bewering over het vergelijken van twee onafhankelijke steekproeven is NlËT JUtsr:

VRAAG 2,
Een belangrijk onderdeel van het preklinische geneesmiddelenonderzoek is de
Veiligheidsfarmacologie. Welk type onderzoek valt onder veiligheidsfarmacologie?

De bepaling van het effect van een geneesmiddel op de bloeddruk in proeídieren.
De bepaling van het effect van een geneesmiddel op de bloeddruk in mensen.
De bepaling van het effect van een geneesmiddel op de reproductie in proefdieren.
De bepaling van bijwerkingen van een geneesmiddel in gezonde vrijwilligers.

De Levene's test wordt gebruikt om twee varianties te testen.
De onderliggende vooruyaarde van de t-toets is dat de verdelingen van de data in beide
groepen normaal verdeeld zijn.
Het aantal waarnemingen in beide groepen moet gelijk zijn.
Een chi-kwadraat toets wordt gebruikt om de kans op een "succes" van twee groepen
met elkaar te vergelijken.

VRAAG 4.
Welk van de onderstaande bewerinoen is JUIST:
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Een onderzoekster gaat de werkzaamheid van een groeihormoon preparaat op ratten

onderzoeken: ze verwacht dus door het preparaat een groter gewicht te vinden'

Een aantal genetisch gelijke ratten wordt aselect in twee groepen verdeeld. De eerste groep

ratten krijgt 3 maanden lang een placebo, de tweede groep krijgt 3 maanden lang het

groeipreparaat. Na 3 maanden worden de ratten gewogen om te kijken oÍ de ratten in de tweede

groep inderdaad meer gegroeid zijn dan de ratten in de eerste groep.

Group Statistics

Toename
gewicht

praceDo 10 257,6609 11,91587 3,768'13

Groeipreparaat 10 266,4125 9,52502 3,01208

t-test for Equality of Means

t df
s ig .

(2{ailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference

Toename
gewicht

Êqual variances
assumed

-1  , 815 18 0,086 -8,7543 4,82404

Equal variances
not assumed

- í  ,8 í  5 17,167 0,087 -8,7543 4,82404

VRAAG 5,
Wat zijn de getoetste hYPotheses?

A.
B,
a

Ho: Ur = ! : ,  Ht:  V * lz
Ho:1.,  *  pz,  Hr:  Ur = Uz
Ho: p1 > l - /2,  Hr:  Fr < Uz
He :  p1  s  p2 ,  H r :  p r  >  Fz

VRAAG 6,

Veronderstel dat een farmaceut de uitspraak doet dat het verschil tussen twee

steekproefgemiddelden "statistisch significant is op het 5% niveau"'

Wat bedoelt hij dan precies?

A.

B.
c.

D.

Er is tenminste 95% kans dat er een reëel verschil is tussen de gemiddelden in de beide

ooDulaties.
De overschrijd ingskans voor de nulhypothese Ho: Fr = Fz is 5% of minder'

Het waargenomen verschil wijkt minder dan 5oÁ aÍ van het farmaceutisch relevante

verschil.
Er is een verschil van minder dan 5% tussen de steekproefgemiddelden'
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VRAAG 7.
Er is in een onderzoek bij een groep patiënten een 9S%-betrouwbaarheidsinterval bepaalo voor
het popu latiegemiddelde p van het cholesterolgehalte: (6,2;7 ,4) mmolll.
Welke bewering is JUIST?

A.
B.

D.

A.

B.

D.

De kans is 2,5% dat een individuele patiënt een cholesterolgehalte heeft boven 7,4.
De kans is 5% dat een individuele patiènt een cholesterolgehalte heeft onder 6,2.
De kans is 95% dat het populatiegemiddelde gelijk is aan 6,9.
Zowel de hypothese 'p=6,4' als de hypothese 'p=7,0' zouden bij toetsing met o=5%
worden geaccepteerd.

VRAAG 8.
Er wordt onderzocht wat het effect is van drie verschillende antibiotica op de groei van bacteriën.
De antibiotica worden toegevoegd aan petrischalen en vervolgens worden de schalen
geïnfecteerd met een bacteriekolonie. Ook wordt een controle gebruikt, waarbij geen
antibioticum wordt toegevoegd, maar wel bacterièn. Na drie dagen is de diameter van de
bacteriekolonies (in mm) gemeten.

Op basis van de getoonde boxplot, welke van onderstaande beweringen is NIET JUIST?

De waarnemingen in de controlegroep en de groepen met antibioticum A of C zitn
nagenoeg symmetrisch verdeeld.
De groep met antibioticum A heeft de laagste mediaan.
De groep met antibioticum C heeft de kleinste inter-kwartiel afstand.
De waarnemingen in de groep met antibioticum B zijn links scheef verdeeld.

Ir
rf,
? I

?
b  e  han  de l i n  g
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Df vraqen I t/m í3 hebben betrekkinq op het volqende onderzoek met biibehorende spss
ultvoer.

Blootstelling aan lood heeft een effect op neuromusculaire verbindingen en veroorzaakt
myopathie (ziekte van het spierweefsel). Anti-oxidanten zoals ascorbinezuur beschermen
mogelijk tegen myopathie.
om het effect van ascorbinezuur op door lood veroorzaakte myopathie te onderzoeken voert een
onderzoeker het volgende experiment uit. Bij 12 aan lood blootgestelde ratten wordt de
isometrische spierspanning in de tibialis anterior gemeten. Na toediening van ascorbinezuur
wordt de spierspanning opnieuw gemeten. Hoewel de onderzoeker verwacht dat de gemiddelde
spierspanning als gevorg van het geven van ascorbinezu ur rager zar zijn, gaat hij toch tweeztjdig
toetsen. Hieronder staan de door de onderzoeker verzameloe gegevens.

Rat nr 1 2 3 4 à 6 7 8 I 10 11 12
. Voor

Dprerspanntng 
N"

3 2 3 3 + 4 A 3 3 3
3 3 3 3 J 1 4 5 0

De onderzoeker weet totaal niet hoe hij deze data moet analyseren en besluit om verschillende
analyses te gaan doen.

VRAAG 9.
Als eerste gaat de onderzoeker de data analyseren met een chi-kwadraat toets.

Ghi-Square Tests

a 18 cells (100,0%) have expected counÍ /ess than s. The minimum expected count is 0.17.
b. The standardized statistic is 1 ,795.

Gezien de resultaten van de analyse concludeert hij dat er geen significant verschil van de
spierspanning is. Welke p-waarde zal hij daarb4 moeten noteren (a = S%\?
A. 0,05
B. 0,444
c. 0,642
D. 0,887
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Value Df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Point
Probability

Pearson Chi-Square 7 ,867' 10 o,642 0,881
Likelihood Ratio 9,905 10 0,449 0,887
Fisher's Exact Test 9 , '166 0,887
Linear-by-Linear
Association

3 ,221b 1 0,073 0,080 0,050 0,027

No. of ValidCases 12



VRAAG 10.
ln een tweede anafyse gebruikt de o.nd.erzoekef de onqepaarde t-toets. Daarvoor heeft hij eersthet gemidderde en de standaarddeviatie van o" o"iJ.-Ëiloerrijke metingen bepaard:

Group Statistics
Meting N

12
12

Mean

11?
2,42

Std. DeviationStd. Error Mean
Spierspanl;ng -l€or o,718 o,207

1,443 o,417

Voor het beparen van de toetsingsgrootheid ís de gepoorde variantie nodig. Deze is gerijk aan:

B.

D.

0 , í08
1,08 í
1 ,167
1,299

VRAAG 11.
ín een derde anafyse gebruikt de onderzoeke r de aepaarde t_toets.Hoe groot is bij deze analyse de absolute *""rd" * d" Gtsíngsgrootheid?

B.
c.
D,

o,617
1,612
2,138
4,168

VRA.AG 12,
Tenslotte heeft de ondezoekt
Hij vindt 

""n "o*r"ti".oïiii#ïlï:;ï trffiï*uitsevoerd 
op de data.

Wef ke conclusie mag hij dan gaan trekken (a=So/ol?

A.
B.

D.

.VRAAG í3.

trr ts een positíeve lineaire samenhang tussen voor en na de meting.Er is een negatíeve lineaire samenhang tussen uoor 
"n 

n"l" rn"onn.Er is geen lineaire samenhanc
Er is jeen *,"*,.','ir*.'"ï;1Hï.:J"ilna de metins.

Welke toets had de ondezoekr
moeten gebruiken ? "'' 

gezien zijn onderzoeksopzet en onderzoeksvraag, eÍgenlijk

een ongepaarde t_toets
een gepaarde t_toets
een chí-kwadraat toets
een correlatíe analysè
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I

VRAAG í4.
Bij een gerandomiseerd klinisch onderzoek wordt gezorgd dat de groepen die met elkaar worden
vergeleken volkomen gelijk zijn door middel van:

D.

matchen
bl inderen
randomiseren
zowel A, B als C

VRAAG,I5,
Bij acht mannen van middelbare leeftijd zijn de volgende systolische bloeddrukken gemeten:

146. 124, 151 , 124, 170, 132, 113 en 141.
Welke van de volgende statistieken is NIET JUIST?

A,
ó .

D .

De gemiddelde bloeddruk is 137,63

De mediaan van de bloeddruk is 136,50

De variantie van de bloeddruk is 289,73

De standaardfout van het gemiddelde bloeddruk is 6,43

Stel l ing 1 is juist en stel l ing 2 is qnluist

Stelling 1 is qnjuist en stelling 2 is juist

Beide stel l ingen zi jn juist

Beide stellingen zijn qnjuist

VRAAG í6.

Stellinq í

Onderzoek bij kinderen is krachtens de WMO toegestaan als zii er zelf baat bij hebben

Stel l inq 2

Als een 17-jarige student deelneemt aan geneesmiddelonderzoek moeten ook zijn ouders

schriftelijk toestemming geven.

A,
B.

D.

VRAAG í7.
Een subgroep van astma
De oorzaak hiervan is:

B.

D,

patiënten krijgt het benauwd na het innemen van een aspjrine.

Een overgevoeligheid voor aspirine, door de aanmaak van

Hierdoor ontstaat mestcel degranulatie.

lgE gericht tegen de aspirine.

Dat aspirine de mestcel stimulatie stimuleert door een efficiëntere binding van lgE op de

Fc receptoren op de mestcellen.
Dat aspirine cyclooxygenase remt waardoor er meer arachidonzuur beschikbaar is voor

lpoxygenase.
Een direct effect van aspirine op de gladde spieren omdat Calcium-kanalen geopend

worden en Ca2+ naar binnen stroomt.
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I

I
De vraqen 18. í9 en 20 hebben betrekkinq op het volqende onderzoek met biibehor
S'SS uitvoer. 

ren betrekkinq op het volqende onderzoek met biibehorende 
\

In een onderzoek is gekeken naar de samenhang tussen de gemÍddelde jaarlijkse temperatuur I
en de mortaliteit bij vrouwen met borstkanker. Het onderzoek is uitgevoerd bij 16 verschillende \
gebieden in Engeland, Noorwegen en Zweden.

De data zijn onder andere geanalyseerd met behulp van een regressie analyse.

Goefficients"
Unstandardized

CoeÍficients
Standardized
Coefíicients

B Std. Error Beta t
- í  ? o í

6,758

sig
0,1 86
0,000

(Constant) -21 ,795
Temperatuur 2,358

15,672
0,349 0,875

a. Dependent Variable: moftaliteit

VRAAG í8.
Wat mag er worden geconcludeerd?

De p-waarde is 0,000, dus de nulhypothese dat er qeen lineaire samenhang is mag
woroen veMoroen.

B. De p-waarde is 0,000, dus de nulhypothese dat er yql een lineaire samenhang is mag
worden venrvoroen.

C. De p-waarde is 0,186, dus de nulhypothese dat er qeen lineaire samenhang is mag niet
worden verworoen.

D. De p-waarde is 0,í86, dus de nulhypothese dat er wel een lineaire samenhang is mag
niet worden verworpen.
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VRAAG í9.
Bereken op basis van bovenstaande gegevens het 95% betrouwbaarheidsinterval voor het
lineaire effect van de temperatuur op de mortaliteit.

VRAAG 20.
Zoals te zien is aan de scatter-plot bevat de dataset een extreme waarde, nl. de waarneming aan

de linkerkant. Als we deze waarneming zouden gaan verwijderen van de dataset, wat gebeurt er

dan met de correlatie coëÍficiënt?

A,
B,

D.

A.
B.
í-

D.

B.

D.

(1 ,61;3 ,10)
(1,67; 3,0a)
(o,oo;4,72)
(-11,82;55,41)

Hij wordt kleiner

Hij blijft gelijk

Hij wordt groter

Hier kan niets over worden gezegd

de kans dat beide percentages in de steekproef aan elkaar gelijk zijn.
de kans dat in een soortgelijke steekproef de nulhypothese wordt geaccepteerd met een
a van Sok.

de kans dat de samenhang in de data door bias is ontstaan als de nulhypothese waar is.
de kans dat in een soortgelijke steekproef een verschil in percentage complicaties van
tenminste 25o/o zal worden gevonden als er in werkelijkheid geen verschil is.

VRAAG 2í.
Men wil nagaan of het percentage patiënten met complicaties na een operatie verschillend is bij
mannen en vrouwen. Het verschil in percentage dat in een onderzoek werd gevonden, bleek
gelijk te zijn aan 25Vo (30% versus 55%). De overschrijdingskans bij het uitvoeren van de juiste

statistische toets (met o = 5%), bleek gelijk te zijn aan 0,0í.
Dit is:

\
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I
VRAAG 22,

Bewerinq 1 :

Het aantal vrijheidsgraden bij een chi-kwadraat toets is het aantal rijen maal het aantal

kolommen van de bijbehorende kruistabel.

Bewerinq 2:

Bij de chi-kwadraat toets geldt, dat hoe groter de verschillen zijn tussen de waargenomen en de

verwachte aantallen, des te waarschijnlijker is het dat de nulhypothese zal worden verworpen.

A.
B.

D.

Bewering 1 is juist en bewering 2 is snjuist
Bewering 1 is qn1uist en bewering 2 is juist

Beide beweringen zi jn juist

Beide beweringen zijn gnjuist

A.

B.

D.

VRAAG 23,
Welke bewering over de 'standard error of the mean' (SEM) is JUIST?

Een grote SEM betekent dat het popu latiegemiddelde met een grote onzekerheid geschat

wordt.

In een grote steekproef ligt ongeveer 95% van de waarnemingen tussen het gemiddelde

min tweemaal de SEM en het gemiddelde plus tweemaal de SEM.

De SEM is een betere schatting van de popu latie-standaarddeviatie dan de steekproef-

standaarddeviatie.
Een negatieve SEI\4 betekent dat het gemiddelde beter wordt geschat dan je op basis van

het toeval zou verwachten.

VRAAG 24.

In een onderzoek wil men nagaan of er een significant verschil is in de gemiddelde hartslag bij

het gebruik van twee veÍschillende geneesmiddelen. Een verschil van 4 slagen per minuut wordt

als relevant beschouwd. De standaarddeviatie werd uit ander onderzoek geschat op 8 slagen per

minuut. De type I fout werd gesteld op 5% (tweezijdig) en de type ll fout op 10% (eenzijdig).

Ondanks deze gegevens werd geen steekproefomvang berekening gedaan en werden Ín totaal

135 patiënten gerandomiseerd over één van deze twee geneesmiddelen.

Welke bewerino is JUIST?

De steekproefomvang is groot genoeg.

De steekproefomvang is te klein gekozen.

De power van de toets die op de steekproef van í 35 zal worden uitgevoerd, is hoger dan

90%.
De power van de toets die op de steekproef van 135 zal worden uitgevoerd, is lager dan

1oo/" 

| 
'r 

"| r-

A.
B.
n

D.
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Onderstaande vragen hebben betrekking op het aÉikel:
,Het effect van comedicatie met folium of folinezuur op toxiciteit en effectiviteit van

methotrexaat bij de behandeling van rheumatoide arthritis; een gerandomiseerde,

dubbelblinde, placebogecontroleerde studie gedurende 48 weken'
(van Ede et al., Ned. Tijdschr. Geneeskd. 2002; 146:1322).

Je kunt dit artikel achteraan deze toets vinden.

VRAAG 25.
ln het onderzoek van van Ede werden 3 behandelarmen onderzocht. Beschouw de volgende

twee beweringen:

Bewerinq 1:
Op basis van de studie-opzet kan een valide vergelijking van de effectiviteit plaatsvinden tussen

folinezuur en placebo.

Bewerinq 2:
Op basis van de studie-opzet kan een valide vergelijking van de effectiviteit plaatsvinden tussen

folinezuur en foliumzuur

A.
B.

D.

Bewering 1 is juist, bewering 2 is gniuist

Bewering I is qnjuist, bewering 2 is juist

Beweringen 'l en 2 zijn juist

Beweringen í en 2 ztjn qnjuist

Bewering 1 is juist, bewering 2 is qnjuist

Bewering '1 is qniuist, bewering 2 is juist

Beweringen 1 en 2 zijn juist

Beweringen 1 en 2 zijn qniuist

VRAAG 26.

Beschouw de volgende twee beweringen:

Bewerinq í :

Bij een placebo-gecontroleerd onderzoek wordt het efíect dat wordt waargenomen in de

placebogroep verklaard door het placebo-effect.

Bewerinq 2:

Eén van de belangrijke maatregelen om in een onderzoek vertekening of confounding van het

resultaat te voorkomen is het toepassen van randomisatie.

A.
B.

D.
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VRAAG 27.

Om na te gaan oÍ de randomisatie goed gelukt is, in de zin van dat de uitgangsrisico's van de
drie te vergelijken groepen ongeveer hetzelfde zijn, moet het volgende onderdeel van het artikel
worden beoordeeld:

A.
B,

D.

De Íiguur met op de y-as "kans op continueren"
fabel2
Tabel I
De tweede paragraaf van de methodesectie

Bewering I is juist, bewering 2 is qnjuist
Bewering 1 is qnjuist, bewering 2 is juist
Beweringen 1 en 2 zijn juist
Beweringen í en 2 zijn gqjuist

VRAAG 28.
Beschouw de volgende twee beweringen:

Bewerinq 1 :
Door een onderzoek te blinderen wordt het optreden van informatiebias tegengegaan

Bewerinq 2:
Door een onderzoek te blinderen neemt de precisie van het onderzoek toe

A.
B.

D.

VRAAG 29.
Beschouw de volgende twee beweringen:

Bewerinq 1 :
De functie van de placebo in het ondezoek van van Ede is om het farmacologisch effect van
Íoliumzuur en folinezuur zo goed mogelijk te schatten

Bewerino 2:
De functie van het placebo in het onderzoek van van Ede is om het placebo-effect van folinezuur
en foliumzuur te kwantificeren

A. Bewering í is juist, bewering 2 is enjuist
B. Bewering 1 is qqiuist, bewering 2 is juist
C. Beweringen 1 en 2 zijn juist
D. Beweringen I en 2 zijn qguist
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VRAAG 30.

Het onderzoek betreft een dubbelblind onderzoek. Beschouw de volgende beweringen:

Bewerinq 1 :

Het onderzoek was dubbelblind omdat noch de onderzoekers noch de patiënten wisten wie

foliumzuur en folinezuur gebruikten maar wel wie placebo gebruikten

Bewerinq 2:

Het onderzoek was dubbelblind omdat noch de onderzoekers en noch de patiënten wisten wie

tijdens het onderzoek foliumzuur, folinezuur, placebo en MTX gebruikten

A,
B.

D.

Bewering í is juist, bewering 2 is qnjuist

Bewering 1 is gqjuist, bewering 2 is juist

Beweringen í en 2 zijn juist

Beweringen 1 en 2 zijn qnjuist

Bewering í is juist, bewering 2 is qnjuist

Bewering I is qniuist, bewering 2 is juist

Beweringen 1 en 2 zijn juist
Beweringen 1 en 2 zijn qnjuist

Het zonodig ophogen van de MTX-dosering

Het zonodig ophogen van de foliumzuur en folinezuur dosering

De keuze van de parallelle studieopzet in plaats van een crossover studieopzet.

De toepassing van een placebo

VRAAG 31.

Stel dat de onderzoekers een cross-over studieopzet hadden gekozen om hun onderzoeksvraag

te beantvvoorden. Welk oordeel heeft u dan over de volgende beweringen?

L Br1 de huidige studieopzet is een gepaarde t-test passend.

2. Bij de cross-over studieopzet hadden de onderzoekers een ongepaarde t-test moeten

toepassen.

A.
B,

D.

B.
a

D,

VRAAG 32.
Wat denkt u zal bij de huidige studieopzet het grootste ethische dilemma geweest zijn
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