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1. In de paragraaf ‘Statistical analysis’ wordt gesteld dat er t-testen voor 

onafhankelijke groepen zijn uitgevoerd (zie ook tabel 2).  
a. Geef voor de Hamilton-score precies aan welke variabelen zijn gebruikt 

om de t-test uit te voeren. (1 pnt) 
b. In tabel 2 zijn bij de Hamilton score 3 betrouwbaarheidsintervallen 

gegeven. Welk interval hoort bij de t-test en wat betekent dit interval? 
(1 pnt) 

c. Welke toets zou uitgevoerd moeten worden om na te gaan of de 
verandering in de Hamilton-score bij de behandelde groep significant 
is? Licht toe. (1 pnt) 

d. Wat is de reden om tabel 1 in het artikel op te nemen? (1 pnt) 
 
2. In de paragraaf ‘Treatment and efficacy’ worden percentages genoemd van 

het aantal personen met een Hamilton-score van maximaal 7 (67% en 20%). 
a. Welke toets zou je moeten uitvoeren om na te gaan of deze per-

centages verschillen tussen beide behandelingsgroepen? Licht toe.  
(0,5 pnt) 

b. Bereken het relatief risico op een slechte Hamilton-score. (1,5 pnt) 
c. Hoeveel personen zouden ‘met dolfijnen’ behandeld moeten worden 

om ervoor te zorgen dat er 1 persoon minder zal zijn met een slechte 
Hamilton score? (1,5 pnt) 

 
3. In de paragraaf ‘Treatment and efficacy’ worden ook andere percentages 

genoemd (77% en 25%), namelijk voor deelnemers die de studie afmaakten 
(resp. 13 en 12 personen). 

a. Bereken de odds ratio bij deze cijfers. (1,5 pnt) 
b. Het betrouwbaarheidsinterval bij deze odds ratio is 0,02 – 0,63. Welke 

conclusie kan hieraan verbonden worden ten aanzien van het effect 
van de behandeling. Licht toe. (1 pnt) 



 
 
Antwoorden 
1. a. Het verschil in Hamilton-score tussen baseline en week 2 (afhankelijke of 

uitkomstvariabele) en groep (behandeling versus controle, onafhankelijke of 
groepsvariabele).  
b. Het interval (1,112-6,221) hoort bij de t-test. Het geeft de verzameling 
nulhypothesen aan die bij toetsing met α=0,05 niet zouden zijn verworpen OF 
het geeft het gebied aan waarin het werkelijke gemiddelde verschil met een 
zekerheid van 95% ligt. 
c. Een gepaarde t-toets omdat het verschil van twee metingen bij dezelfde 
patiënten wordt vergeleken. 
d. Om de lezer te laten zien wat de verschillen zijn tussen beide groepen in 
mogelijk belangrijke baseline variabelen. 
 

2. a. De chi-kwadraattoets (met continuïteitscorrectie) omdat het twee 
variabelen betreft van nominaal meetniveau (namelijk groep en Hamilton-
score wel/niet boven 7). 
b. (slechte Hamilton-score is score > 7), RR = 0,33 / 0,80 = 5/12 = 0,42. 
c. NNT = 1/RV = 1/(0,80-0,33) = 1/0,47 = 2,14 
 

3. a.  OR = (3/10) / (9/3) = 0,10 
b. Er is een significant effect van behandeling omdat het 95%-betrouw-
baarheidsinterval het getal 1 (=geen effect) niet bevat. 
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