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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 f-
verdeling, en het blijkt dat het benodigde getal niet te vinden is, dan mag het
dichtstbijzijnde getal gekozen worden.

succEs!!

ALGEMENE Opmerkinqen

1. Deze toets bestaat uit 32 meerkeuzevragen/ waarvan steeds 1 antwoord
goed is.

2. Vul op het antwoordformulier je naam, studentnummer en datum in. Vul
ook het versienummer van de toets in.

3. Kruis eerst de juiste antwoorden in deze toets aan, en pas op het einde de
juiste antwoorden op het antwoordformulier.

4. Lees voor het invullen van het antwoordformulier de aanwUzinqen aan de
linker bovenkant van het antwoordformulier.

5. De vragen 25 t/m 32 hebben betrekking op het artikel 'Roken door ouders
en vaatschade in hun jonge kinderen' (Geerts et al., NTvG. 2OL2,
t56:A4773).

6. Fraude wordt



bijbehorende resultaten.
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Vraag 1.
wat zijn de hypotheses die je toetst bij een ongepaarde twee-steekproeven t-toets?

A.
B.
C.
D.

Ho: Ur
He: Y1
He: d1
Hs I S21

Ur*Uz
Yr+Yz
: o21 * o22
s21 * s22

= Uzi Hr:
= Y2; H1:

= o2zl Ht
= S2zi Htl

Vraag 2.
welke voorwaarde geldt niet bij een ongepaarde twee-steekproeven t_toets?

A. De varianties zijn gelijk
E. D" data zijn in beide steekproeven normaal verdeeld
C. De waarnemÍngen zijn onderlíng onafhankelijk
D. Beide steekproeven hebben evenveel waarnómingen.

Vraag 3.
Geef de kritieke waarde voor de toetsingsgrootheid voor de analyse behorendebij uitvoer 2.

A. 1.96
B. 2.10
c. 2,26
D. 72.23

Vraag 4.
Uitvoer 3 geeft het resultaat weer van de gepaarde t-toets. AIs je kijkt naar deboxplots, was dat een verstandige keuze?

A. De huiddikte bij de lage en hoge dosís zijn beiden redelijk normaalverdeeld; dus hij mag de gepaàrde t_toeis gebruiken
B. De varianties van de huioàikte bij de tage eí note àosis zijn beiden
_ ongeveer gelijk; dys hij mag de gepaarde t_toeté gebruikehc. Het verschil in huiddikte tuslen hoge en lage dosis" is rechts scheef
- verdeerd; dus hij mgo de gepaarde t-toetsïiet gebruiken
D. Het verschir in huiddikte tussen hoge en lage doiis is links scheefverdeerd; dus hij mag de gepaardJt-toetsïiet gebruiken

Vraag 5.
Als je veronderstelt dat voldaan is aan alle voorwaarden van de juiste t-toets, iser dan een verschir in gemidderde huiddíkte tussen nóó" u, rage dosis?

l. ]u, want 0 ligt niet in het 95olo betrouwbaarheidsinterval [3.002; 4.248)
?. ]9, want 0 ligt niet in het 95olo betrouwbaarheidsinterval ir.ozl'; 4.L73ic. Nee, want 3.625 ligt in het 95olo betrouwbaartreiasinlervar [3.002; 4.248]D. Nee, want 3.625 rigt in het 95% betrouwbaarheidsinterval13.o77; 4.L731



Vraag 6.
Wanneer er bij het meten van de bloeddruk gebruik gemaakt wordt van een
onjuist geijkte bloeddrukmeter heeft dat gevolgen voor de resultaten van de
meting:

A. Er ontstaan systematische fouten, die van invloed zijn op de validiteit van

het resultaat.
B. Er ontstaan systematische fouten, die van invloed zijn op de

reproduceerbaarheid van het resultaat.
C. Er ontstaan toevallige fouten, die van irivloed zijn op de validiteit van het

resultaat.
D. Er ontstaan toevallige fouten, die van invloed zijn op de

reproduceerbaarheid van het resultaat.

Vraag 7.
Een onderzoekster wil aantonen dat mannen gemiddeld zwaarder zijn dan
vrouwen, Na het wegen van 16 willekeurig gekozen personen (B mannen en B

vrouwen), krijgt ze een verschil (mannen - vrouwen) van 5 kilo, en de p-waarde
uit SPSS is 0.008. De eenzijdige p-waarde is

A. 0.004
B. 0.008
c. 0.015
D. 0.992

Vraag 8.
De betangrijkste morele principes in het huidige ethische kader van
geneesmiddelonderzoek zijn :

A. Respect voor autonomie en rechtvaardigheid
B. Welzijn van de proefpersoon en rechtvaardigheid
C. Bescherming van de proefpersoon tegen onnodige schade en

rechtvaa rdig heid
D. Respect voor autonomie en bescherming van de proefpersoon tegen

onnodige schade

De vragen 9 t/m 13 hebben betrekkino oo het voloencle onderzoek met
biibehorende resultaten.

Onderzoekers deden een experiment naar de effecten van cannabinoÏden op de
fertiliteit van mannelijke muizen. Er waren vier groepen met 11 muizen per
behandeling. De behandelingen was één van de drie typen cannabinoïden (THC,

cannabinol, cannabidiol) of sesamolie als controle. Cannabinoïden zijn drie keer
per week gedurende vijf weken oraal toegediend met een dosis die ongeveer
gelijk staat aan drie joints. Aan het einde van de studie zijn de testikels van elke
muis gewogen. De onderzoekers zijn alleen geïnteresseerd in de vergelijking
tussen de controle en ieder van de drie typen cannabinoïden. De gegevens zijn in
SPSS geanalyseerd en de uitvoer van de analyse staat hieronder.



sesamolie

THC

cannabinol

cannabidiol

Total

321,2215

302,2899

301,4146

275,6748

39,70660

42,95337

34,14532

43,91205

11,97199

12,95093

10,29520

13,23998

6,36700

Tests of Between

Multiple Comparisons
LSD

Vraag 9.
Wat is de waarde van de toetsingsgrootheid?

A. 0.02
B. 0.42
c. L.77
D. 2.36

Vraag lO.

iï|fi:; 
juiste overschrijdingskans voor het verschir tussen cannabidior en

A. 0.012
B. 0.036
c. 0.069
D. 0.086

ects Effects
Source Sum of Squares df Mean Square F sis.Behandeling

Error

Iotal

1754L.446
6sr sÍ, lTo
76699.216

3
qa

33,r1, tr8{
,6aB,g.t.,.s

2.36 .OB€

(r)
behandelinq

(r)
behandelinq

Mean
Difference

(r_j )
std.
Error sis.

95olo Confidence
Interval

Lower
Bound

Upper
Bound

sesamolie rHC 18.93 77.270 .278 -15.85 53.77
:annabinol 19.81 77.270 .251 -14.98 54.59
cannabidiol 45.5s' L7.zta .072 LO.7( 80.33rHC :annabinol .BE 17.27C .96C -33,91 35.66
:annabidiol 26.62 17.27A .13( -8.17 67.4Acannabinol cannabidiol 2s.74 17.27 .743 -9.O4 60.52
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Vraag 11.
Welk aantal vrijheidsgraden wordt gebruikt voor de post-hoc toets van THC
versus cannabinol?

A. 18
B. 20
c. 40
D. 42

Vraag 12.
Welke van onderstaande beweringen met betrekking tot de variantie analyse
(ANOVA) is ONJUIST?

A. Om te checken of voldaan is aan een van de voorwaarden van deANOVA,
kan men kijken naar de boxplot van alle waarnemingen.

B. Als je meerdere f-toetsen gebruikt om het gemiddelde verschil tussen
meerdere steekproeven te analyseren dan is de kans op een type I fout
groter dan bij een ANOVA.

C. Een voorwaarde van de ANOVA is dat de residuen normaal verdeeld zijn.
D. Als je in een 1-weg ANOVA een F-ratio van 1.0 vindt, betekent het dat de

variantie binnen de groepen gelijk is aan de variantie tussen de groepen

Vraag 73.
Wat ís het 95olo betrouwbaarheidsínterval voor het gewicht van een muis uit de
controle groep?

A. 1243.4O; 399.051
B. 1297.76; 344.691
C. 1294.55; 3a7.9Ol
D. 1232.76;4O9.691

Vraag 14.
Op het moment dat ze voor het eerst op de markt komen ontbreekt er vaak
kennis over de werkzaamheid ervan omdat

A. Randomised Clinical Trials te klein zijn
B. er dan voornamelijk dierproeven zijn gedaan
C, de populatie die meedoet aan Randomized Clinical Trials verschilt van de

klinische praktijk
D. er dan voornamelijk veiligheidsonderzoek is gedaan



Vraag 15.
Twee onderzoekers namen onafhankelijk van
populatie met het volgende resultaat. Let op
onderzoeker-1 en onderzoeker-2.

gemiddelde sta ndaarddeviatie standaardfout
v/h qemiddelde

onderzoeker- 1 74,5 74,O 0,99
onderzoeker-2 7t.7 13.5 2.97

Welke bewering is juist?

A, Onderzoeker-1 gebruikte een nauwkeuriger meetmethode dan
onderzoeker-2.

B. De steekproef van onderzoeker-1 was waarschijnlijk 10 keer zo groot als

die van onderzoeker-2.
C. De steekproef van onderzoeker-1 was waarschijnlijk 3 keer zo groot als

die van onderzoeker-2.
D. Dergelijke verschillen zijn normaal bij kleine steekproeven.

Vraag 16,
Wat is het placebo-effect?

A. het natuurlijk beloop van een ziekte
B. het effect van de behandeling met een niet werkzame stof
c. het effect dat een geneesmiddel heeft in een gezond persoon

D. het vertrouwen in de werking van geneesmiddelen

Vraag 17.
Welke stelling is juist?

A. Onderzoek bij kinderen is alleen toegestaan als dat de proefpersoon zelf
ten goede kan komen.

B. Toeslemming om mee te doen aan geneesmiddelenonderzoek is niet
noodzakelijk bij onderzoek bij gezonde vrijwilligers.

C. Als een 17-jarige student deelneemt aan geneesmiddelenonderzoek
moeten ook zijn ouders schriftelijk toestemming geven.

D. Wanneer een patiënt zich uit het onderzoek terugtrekt moet hij/zij
daarvoor een nadere verklaring geven.

elkaar een steekproef uit dezelfde
de verschillen in resultaten tussen
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Vraag 18.
In het gezaghebbende tijdschrift de New England Journal of Medicine stond
recent de volgende tekst: "Het nieuwe veelbelovende geneesmiddel X werd in
een gerandomiseerd onderzoek bij 200 patienten met hoge bloeddruk vergeleken
met een bekende bloeddrukverlager." Wat voor type onderzoek betrof dit?

A. fase I
B. fase II
C. fase III
D. fase IV

De vraqen 19 t/m 23 hebben betrekkinq op het voloende onderzoek met
biibehorende resultaten.

Penicilline is een bio-actieve stof die kan zorgen voor de remming van bacteriële
groei. In een dosis-response studie werd bij verschillende concentraties
penicilline (X, units/ml) gekeken naar de groeiremming van de bacterie (Y) in
muizen. De onderzoekers willen toetsen of penicilline de remming van bacteriële
groei bevordert? De data zijn hieronder weergegeven.

x y ix - xlz {v - $z lx - ${y - §} ty - ita+bxtl.--:E
0.125 71.O 14.8948 98O.4727
0.250 79.O 13.9456 543.4727
0.500 BB.0 72.7409 204.8477
1.000 99.0 8.9065 LO.9727
2.000 107.5 3.9377 26.9LO2
4.000 115.0 .0002 L60.9727
8.000 128.0 76.L252 659.8477

16.000 131.0 t44.3752 822.9727

120.827t
87.0430
49.8672
9.8837

-70.2907
.2062

L03.L674
344.7t62

346.3357
127.4737

8.0903
42.3802

L37.3278
159.6703
155.5216
Lt7.9322

> 37.875 818.5 2t4.3262 34|0.4688 705.4141 t088.731767

Vraag 19.
Bereken de correlatie-coëfficiënt tussen de concentratie penicilline en de
groeiremming van de bacterie.

A. 0.00097
B. 0.20683
c. 0.82509
D. 3.29131

Vraag 2O.
Wat zijn de hypothesen van de uit te voeren toets?

A.
B.
c.
D.

Hs:P=g
Hs: p+0
He: p>0
Hs:p<0

enHl: p+0
enHl: F=0
enHl: p<0
enHl:F>0



Vraag 21.
De proportie verklaarde variantie bij de regressie-analyse is 68.17o. Wat
betekent dit?

A. 68.1olo vàn de variantie in groeiremming van de bacterie wordtverklaard
door de concentratie penicilline

B. 68.1olo van de variantie in groeiremming van de bacterie wordt verklaard
door de residuele variantie

C. 68.1olo vàrr de residuele variantie in groeiremming van de bacterie wordt
verklaard door de concentratie peniciJline

D. 68.lYo van de residuele variantie in groeiremming van de bacterie wordt
verklaard door het verschil tussen de muizen.

Yraag 22.
De toetsingsgrootheid van de regressie analyse is gelijk aan T = 3.577. Welke
bewering is JUIST

A. 0.01 < p < 0.05, er is dus wel sprake van een significante remming.
B. 0.01 < p < 0.05, er is dus geen significante remming gevonden op basis

van deze gegevens.
C. 0.005 < p < 0.025, er is dus wel sprake van een significante remming.
D. 0.005 < p < 0.025, er is dus geen significante remming gevonden op basis

van deze gegevens.

Vraag 23.
Aan welke voorwaarde van de regressie analyse is zeker niet voldaan?

A. Er is een lineaire samenhang
B. De waarnemingen zijn onafhankelijk
C. De residuen (e) zijn normaal verdeeld
D. De residuen (e) hebben bij iedere waarde voor X dezelfde variantie

Yraag 24.
Om het optreden van een zeldzame bijwerking bij het gebruik van een
geneesmiddel te onderzoeken, is de volgende onderzoeksopzet het meest
geschikt:

A. Dwarsdoorsnede onderzoek
B. Randomized controlled trial
C. Case-control onderzoek
D. Case report



Onderstaande vragen 25 t/m 32 hebben betrekking op het artikel:
"Roken door ouders en vaatschade in hun jonge kinderen' (Geerts et al.,
NTvG. 20t2t L56= A4773).

Verklarinq van enkele beqrippen:
A. Carotis halsslagader
Intima-mediadikte maat voor de dikte van de vaatwand en is gerelateerd aan

atherosclerose (slagaderverka I king)
maat voor de elasticiteit van de vaatwand
binnenwandbekleding van de vaten

Distensibiliteit
Endotheel

Vraag 25.
De variabele "het gemiddelde verblijf van het kind in een rokerige ruimte: (nooit,
0-1 uur, 1-2 uren, 2-3 uren, 4-6 uren, meer dan 6 uren)" is

nominaal categorisch
ordinaal categorísch
continue numeriek
discreet numeriek

Vraag 26.
Bij het figuur is de groep met moeders die niet rookten tijdens de zwangerschap
opgedeeld in een groep die nog steeds niet roken (groep la, n=198) en die nu
wel roken (groep lb, n=16). Daarnaast was er een groep van moeders die zowel
tijdens de zwangerschap als na de zwangerschap rookten (groep 2, n=11). Als je
wil gaan toetsen of de CIMT verschilt tussen de drie groepen wat is dan de meest
optimale analyse?

A. Ongepaarde t-toetsen
B. Gepaarde t-toetsen
C. l-weg ANOVA
D. Repeated Measurement ANOVA

Yraag 27.
De gemiddelde gebooftelengte van een baby in Nederland is 50 cm. Toets of de
steekproef van kinderen van moeders die niet rookten tijdens de zwangerschap
representatief zijn voor de hele Nederlandse populatie.

í,i-.*le
A. Nee, want op basis van deze steekproef ligt het gEv$€ht van een baby met

een betrouwbaarheíd van 957o in het interval 50.9 * 1.972 * 2.5 I tlZqq
B. Nee, want op basis van deze steekproef ligt het gewietr van een baby met

een betrouwbaarheid van 95o/o in het interval 50.9 + 1.96 * 2.5 /\/244
C, Ja, want op basis van deze steekproef ligt het gewieht van een baby met

een betrouwbaarheid van 95o/o in het interval 50.9 + L.972 x 2.5
D. Ja, want op basis van deze steekproef ligt het ge++tie** van een baby met

een betrouwbaarheid van 957o in het interval 50.9 + 1,96 x 2.5

A.
B.
C.
D.
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Vraag 28.
Uit tabel 2 is af te leiden dat na correctie voor een aantal confounders het
verschil in CIMT tussen de moeders die wel rookten tijdens de zwangerschap en
de moeders die niet rookten tijdens de zwangerschap 1B.B is met een geschatte
gepoolde standaarddeviatie van 34. Als je deze bevindingen in een vervolg-
onderzoek zou willen bevestigen, hoeveel zwangere moeders zou je minimaal in
je onderzoek moeten betrekken als je dit verschil minimaal zou willen aantonen
met een type I fout van 5olo en een type 2 fout van 10olo?

A. 53
B. 69
c. 106
D. 138

Vraag 29.
In het artikel staat dat voor de echometingen aan de halsslagader de
onderzoekers geblindeerd waren voor gegevens over rookgedrag en confounders
(ook wel verstórende variabelen). Dezó b-iindering heeft hàt volgende voordeel
bij het schatten van het verband tussen roken gedurende de zwangerschap en de
vaatwand van de halsslagader bij kinderen:

A. Dat er minder kans op informatiebias aanwezig is.
B. Dat er minder kans op carry-over effecten zijn
C. Dat er minder kans op natuurlijk beloop is
D. Dat er meer kans op een statistisch significant verschil is.

Vraag 30.
In het onderzoek werd onderzocht of roken tijdens de zwangerschap onder
andere van invloed is op de vaatwanddikte van de halsslagader bij kinderen.
Geef aan welke bewering over het onderzoek juist is

A. Het domein is zwangere vrouwen, de determinant is roken tijdens de
zwangerschap en het eindpunt is vaatwanddikte van de halsslagader

B. Het domein is kinderen, de determinant is roken tijdens de zwangerschap
en het eindpunt is vaatwanddikte van de halsslagader

c. Het domein is kinderen, de determinant is vaatwanddikte van de
halsslagader en het eindpunt is roken tijdens de zwangerschap

D, Het domein is vaatwanddikte van de halsslagader, de determinant is
kinderen en het eindpunt is zwangere vrouwen

Vraag 31.
De studieopzet van dit onderzoek kan het beste worden omschreven als
(behorend bij) een

A. Fase II studie
B. Gerandomiseerde parallelle studie
C. Fase III studie
D. Observationele vervolgstudie

11



Vraag 32.
In het onderzoek kun je zeggen dat er sprake was van een "interventie" groep
(kinderen van zwangere vrouwen die rookten) en een "controle" groep (kinderen
van zwangere vrouwen die niet rookten). Wat is het belang van de controle
groep bij het schatten van het effect van roken tijdens de zwangerschap op de
vaatwanddikte bij kinderen?

A. Hierdoor kan in het onderzoek van een "wash-out" periode gebruik worden
gemaakt

B. De invloed van het natuurlijk beloop kan worden teruggedrongen
C. Er kan onder andere gecorrigeerd worden voor periode-effecten
D. Hierdoor kan een gepaarde t-test worden gebruikt bij de statistische

analyse

12
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