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Toelichting 
 Schrijf op alle pagina’s je naam en studentnummer. 
 De toets bestaat uit 12 vragen. In totaal zijn 100 punten te behalen. 
 Alle vragen hebben betrekking op het artikel “Effects of corticosteroid use on readmission 

in obstructive lung disease” van KJ Velthove et al, Respiratory Medicine 2009.  
 Licht alle antwoorden toe, ook als daar niet expliciet om wordt gevraagd. 
 Je mag zonodig gebruik maken van een rekenmachine en woordenboek Engels-

Nederlands. Het gebruik van andere hulpmiddelen is niet toegestaan. 
 
 
Vragen 
 
1. Het beschreven onderzoek is een cohortonderzoek. Leg uit of het hier een prospectief of 

een retrospectief onderzoek betreft. (10 punten) 
 

Antwoord:  
Beide antwoorden zijn goed mits goed beargumenteerd. De database is ooit als een  
prospectieve verzameling van gegevens opgezet. Er is dus tevoren over nagedacht welke 
gegevens verzameld zullen worden. Dus een deel van de problematiek van een 
retrospectieve studie dat je maar moet afwachten welke gegevens verzameld zijn (met alle 
problemen van dien) komt niet voor. Vanuit de onderzoekers gedacht kun je ook zeggen dat 
je gebruik maakt van gegevens die in het verleden verzameld zijn en dus is er sprake van 
een retrospectieve studie. 

 
2. Beargumenteer of je deze studie ook als een gerandomiseerd onderzoek zou kunnen 

uitvoeren. (10 punten) 
 

Antwoord: 
Patiënten moeten dan random een bepaald gebruikerspatroon ICS toegewezen krijgen 
(regular, irregular en high-dose patroon). Dit kan theoretisch wel (hoewel daar ook haken en 
ogen aan zitten), maar ethisch gezien is dit onwenselijk. Patiënten moeten de optimale 
therapie krijgen en onderbehandeling, overbehandeling hoort daar niet bij. 

 
3. De onderzoekers hebben mogelijke determinanten in het regressiemodel opgenomen als 

ze onafhankelijk met de uitkomst samenhingen. Leg uit of dit een goede aanpak is. (10 
punten) 

 

Antwoord: 
Toevoegen determinanten in regressiemodel is om te corrigeren voor eventuele confounding. 
Het genoemde criterium is gesteld omdat een determinant alleen maar een confounder kan 
zijn indien deze samenhangt met de uitkomst (naast een samenhang met de blootstelling en 
niet in het causale pad zit). Dit is dus een goede aanpak. 

 
4. Een onderzoek kan in meer of mindere mate last hebben van selectiebias. Geef aan en 

beargumenteer of je denkt dat het onderhavige onderzoek veel of weinig last heeft van 
selectiebias. (10 punten) 
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Antwoord: 
Selectiebias ontstaat wanneer in één van de te vergelijken groepen door de aard van de 
patiëntenselectie meer of minder ziekte (in dit geval een heropname) voorkomt. De 
onderzoekers hebben als inclusiecriterium gesteld dat alle patiënten gedurende de follow up 
tenminste 2 recepten voor een ICS moesten hebben gekregen. Hiermee hebben ze 
geprobeerd te waarborgen dat alle patiënten hetzelfde uitgangsrisico op de uitkomst hebben. 
Bij een cohortonderzoek kan selectiebias ook ontstaan door verschil loss to follow up tussen 
de verschillende groepen. Daar is hier geen sprake van. Selectiebias speelt in deze studie 
dus geen rol. 

  
5. Een onderzoek kan in meer of mindere mate last hebben van informatiebias. Geef aan en 

beargumenteer of je denkt dat het onderhavige onderzoek veel of weinig last heeft van 
informatiebias. (10 punten) 

 

Antwoord: 
Het gaat om een database-onderzoek waarin de gegevens van de deelnemers van het 
onderzoek op dezelfde manier verzameld zijn. Dus weinig zorg over informatiebias. 

 
6. Geef aan welke frequentiemaat is weergegeven in figuur 1. (5 punten) 
 

Antwoord: 
Hier wordt de cumulatieve incidentie weergegeven. 

 
7. De lijnen voor “regular” en “high dose ICS use” kruisen elkaar in figuur 1.  

a.  Wat kun je hieruit afleiden? (10 punten) 
 

Antwoord: 
Omdat de “high dose” en “regular ICS use” elkaar kruisen, is er sprake van effectmodificatie. 
Het risico op ziekenhuisheropname is in de eerste periode voor “regular use” versus “high 
dose” verhoogd en later in de follow up juist verlaagd. 

 
b.  Wat betekent dit voor de presentatie van de resultaten zoals in tabel 3 weergegeven?  

(10 punten) 
 

Antwoord: 
Als er sprake is van effectmodificatie is het niet goed om één HR te berekenen over de hele 
periode zoals nu in tabel 3 wel is gedaan (HR=1.3; 95% CI 0.8-1.9). Je moet de HR dan 
over de verschillende periodes laten zien (stratificatie), zoals in tabel 4 is gedaan. 

 
8. In tabel 2 staat bij chronisch gebruik van systemische corticosteroïden een p-waarde van 

0.268. Leg uit wat dit betekent. (5 punten)  
 

Antwoord: 
De kans dat het % mensen dat systemische corticosteroïden gebruikt in de 90 dagen voor 
opname gelijk is aan het % mensen dat deze middelen gebruikt in de 90 dagen na opname 
is 26.8%. 

 
9. Geef aan of er in tabel 4 statistisch significante effecten zijn gevonden. Kijk daarbij naar 

de “adjusted HRs”. (5 punten) 
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Antwoord: 

Er zijn twee significante effecten, namelijk 0.1 (0.01-0.6) en 4.0 (2.0-8.0). 

 
10. Welk type studie (kosten-minimalisatie, kosten-effectiviteit, kosten-utiliteit, kosten-baten) 

zou je opzetten voor het evalueren van de kosten en effecten van inhalatiecortico-
steroïden? Motiveer het antwoord en geef daarbij aan welke effectparameter wordt 
geëvalueerd. (7 punten) 

 

Antwoord: 
Behandeling met inhalatiecorticosteroïden is van belang om kwaliteit en kwantiteit van het 
leven te verbeteren, zoals het verminderen van de symptomen en verbeteren kwaliteit van 
leven. Dit betekent dat een kosten-utiliteit analyse het meest geschikt is. De effect 
parameter is QALY (quality adjusted life years). 

  
11. Welke kosten (direct medisch, indirect medisch, direct niet-medisch, indirect niet-

medisch) zou je meenemen in de analyse?  Geef van elk type kosten dat je meeneemt 
een voorbeeld. (4 punten) 
 

Antwoord: 
Vanuit maatschappelijk perspectief: direct medische (kosten geneesmiddelen, consult arts, 
etc), direct niet-medische (reiskosten patiënt) en indirect niet-medisch kosten (kosten ten 
gevolge van ziektewet). 

  
12. Wat is het onderscheid tussen disconteren en corrigeren voor inflatie ? (4 punten) 
 

Antwoord: 
Disconteren heeft te maken met verschil in timing van kosten en effecten vanaf start 
behandeling (geen relatie met kalendertijd). Inflatiecorrectie heeft te maken met 
kalendertijd. Door prijzen uit verschillende kalenderjaren te gebruiken kun je kosten niet 
goed vergelijken, daarom worden alle prijzen naar het meest recente kalenderjaar 
omgerekend mbt prijsindex cijfers. 

 


