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Het centrale thema van dit proefschrift is de methodologie van een 
systematische review, het hoogste niveau van bewijs voor het maken van 
klinische beslissingen. Dit proefschrift geeft verdere perspectieven hoe de 
validiteit van systematische reviews kan worden verbeterd. In het komende 
hoofdstuk zijn de resultaten van het proefschrift samengevat. 

Een systematische review van hoge kwaliteit bestaat uit verschillende 
stappen die gezamenlijk leiden tot het verkrijgen van een valide antwoord 
op een onderzoeksvraag. In dit proefschrift zijn enkele stappen van het 
reviewproces onderzocht: identificeren van studies, het beoordelen van het 
risico op vertekening (bias), de kwaliteit van rapporteren in primaire studies, 
evalueren van heterogeniteit en evalueren van publicatie bias. Er werd een 
aanzienlijk aantal methodologische aandachtspunten geïdentificeerd. Het 
merendeel van ons onderzoek was gericht op vraagstukken bij het reviewproces 
en meta-analyses van diagnostische test accuratesse (DTA) studies. Dit is 
relatief  een jong veld in het evidence-based onderzoek.

Hoofdstukken 2 en 3 zijn gericht op het identificeren van studies. 
Hoofdstuk 2 bespreekt het gebruik van prospectieve trial registers voor het 
identificeren van interventiestudies (veelal gerandomiseerde gecontroleerde 
trials, RCT’s). Deze methode wordt gebruikt in additie op de gewoonlijk 
gebruikte elektronische databases. De evaluatie toonde aan dat binnen een 
cohort van 210 Cochrane systematische interventie reviews, ongeveer een 
derde (38,1%) van de auteurs in prospectieve trial registers hadden gezocht. 
Zeventig procent van deze reviews gebruikte hierbij een zoekplatform 
waarin meerdere registers tegelijkertijd kunnen worden doorzocht. In 35% 
resulteerde de zoekactie in prospectieve trial registers voor het identificeren 
van een additionele relevante studie, waarvan uiteindelijk 14,3% van de studies 
daadwerkelijk kon worden geïncludeerd in de review. In 71,4%  kon een studie 
worden benoemd als lopende studie, maar kon deze niet verder bijdragen aan 
de resultaten van de review. In hoofdstuk 3 hebben we onderzocht of  de 
gepoolde puntschatter in meta-analyses van diagnostische accuratesse studies 
wordt beïnvloed als een zoekactie wordt beperkt tot het zoeken in MEDLINE. 
De relatieve diagnostische odds ratio (RDOR) voor de vergelijking van enkel 
MEDLINE geïndexeerde studies ten opzichte van alle studies was 1,04 (95% 
CI 0,94 tot 1,15). Dit betekend dat een beperking tot MEDLINE studies de 
puntschatter licht zal overschatten, maar dit verschil was niet significant. De 
sensitiviteit zal 0,08% hoger zijn (95% CI -1% tot 1%) en de specificiteit 0,1% 
(95% CI -0,8% tot 1%). Een substantieel aantal reviews (57%), zal überhaupt 
geen verandering ondervinden omdat alle geïncludeerde studies waren 
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geïndexeerd in MEDLINE. We konden concluderen dat gemiddeld genomen 
het uitsluiten van niet-MEDELINE-geïndexeerde studies de resultaten van 
diagnostische accuratesse meta-analyse niet zullen beïnvloeden. Echter is het 
resultaat voor een individuele review nog steeds onvoorspelbaar. 

Hoofdstuk 4 beschrijft hoe in 65 recent gepubliceerde diagnostische 
accuratesse reviews wordt omgegaan met de methodische kwaliteit van 
primaire studies. De methodologische kwaliteit was door 92% van reviews 
geëvalueerd, waarvan 64% het Quality Assessment of  Diagnostic Accuracy 
Studies I (QUADAS I) instrument gebruikten en 3% QUADAS II. In 72% van 
deze reviews werden de resultaten van de methodologische kwaliteitsbeoorde-
ling bediscussieerd, maar enkel 9% van de reviews maakte daadwerkelijk een 
koppeling tussen de methodologische kwaliteitsbeoordeling en de conclusies. 
De helft van de reviews waarin de kwaliteitsbeoordeling werd meegewogen 
in de conclusies had geen meta-analyse uitgevoerd vanwege de aanwezigheid 
van aanzienlijke heterogeniteit of  een hoog risico hadden op bias. De kwalitei-
tsbeoordeling was genoemd in 43% (n=28) van de samenvattingen van de 
reviews, waarbij slechts in vijf  abstracts de conclusies werd gekoppeld aan 
de kwaliteit van onderliggende studies. We hebben geconcludeerd dat de 
kwaliteit van het rapporteren van kwaliteitsbeoordeling en studieresultaten in 
systematische reviews van diagnostische accuratesse studies moet verbeteren 
om zodoende de lezer een meer valide beeld te geven over de prestaties van de 
geëvalueerde test in de klinische praktijk.  

Hoofdstuk 5 presenteert een overview van systematische reviews waarin 
de kwaliteit werd geëvalueerd van de rapportage in primaire diagnostische test 
accuratesse studies volgens de normen van de Standaard voor Rapportage 
in Diagnostische Accuratesse studies (STARD). Volledig en transparante 
rapportage van de primaire test accuratesse studie is een voorwaarde om de 
validiteit van het design, het uitvoeren van de studie en de analyses te evalueren 
en te interpreteren voor zowel reviewauteurs en gebruikers van reviews. Er 
waren en zestien reviews geïncludeerd waarin de kwaliteit van rapportage van 
in totaal 1496 geëvalueerd studies werden geëvalueerd. We concludeerde dat de 
kwaliteit van rapportage suboptimaal was. Van de in 25 STARD-items, werden 
er gemiddeld 9,1 tot 14,3 (mediaan 12,8) gerapporteerd. Het aantal items 
dat wordt gerapporteerd is licht gestegen sinds de introductie van STARD 
in 2003 (1,41 items; 95% BI: 0,65 tot 2,18). Een analyse voor de individuele 
items  toonde aan dat zeven specifieke items bijzonder laag scoorden: item 10 
(uitvoerder van de test), item 11 (blinderen van de testlezer), item 13 (methode 
voor het berekenen van de reproduceerbaarheid), item 16 (aantal geselecteerde 
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studiedeelnemers die de test niet hebben ondergaan), item 20 (complicaties), 
item 22 (omgang met missende waarden) en item 24 (schatten van de reprodu-
ceerbaarheid). Dit is alarmerend aangezien enkele van deze items gerelateerd 
zijn aan het optreden van bias in de resultaten. In het algemeen kan gesteld 
worden dat hoewel er een kleine verbetering is in het rapporteren sinds de 
introductie van STARD, er nog veel verbetering kan worden behaald. Navolgen 
van STARD zou verder bekend gemaakt moeten worden en aangeraden 
worden onder onderzoekers, redacties, en peer reviewers vanaf  het moment dat 
de studie wordt ontworpen en bij verdere ontwikkeling de studie.  

Het bestuderen van heterogeniteit is in meta-analyses van diagnostische 
accuratesse studies moeilijker door het bivariate karakter van de data. 
Hoofdstuk 6 is gericht op het beschouwen van heterogeniteit in 65 
diagnostische accuratesse reviews. In twaalf  van deze reviews was geen 
meta-analyse uitgevoerd waarbij de substantiële heterogeniteit vaak werd 
benoemd als rede. In 53 van de 65 reviews werden één of  meerdere methoden 
toegepast om de heterogeniteit van de studiedata te onderzoeken. In 47,2% 
van de reviews werd een gestratificeerde analyse uitgevoerd, in 35,8% een 
sensitiviteitsanalyse en in 22,6% een meta-regressie. Het aantal bronnen van 
heterogeniteit dat werd onderzocht was hoog ten opzichte van het aantal 
studies in de meta-analyse (mediaan ratio 1:5). Op basis van de resultaten van de 
beschouwing hebben we suggesties gegeven wat review auteurs zouden kunnen 
overwegen en rapporteren wanneer ze heterogeniteit willen onderzoeken in 
diagnostische accuratesse reviews.

Hoofdstukken 7 en 8 gaan beide over selectieve publicatie. Het wordt 
vaak suggereert dat kleine studies vaker worden gepubliceerd wanneer ze 
positieve en significante resultaten hebben. Grotere studies hebben meer 
kans om gesubmit, geaccepteerd en gepubliceerd te worden ongeachte de 
resultaten ten opzichte van kleine studies. In hoofdstuk 7 zijn de methoden 
beschreven die gebruikt worden om selectieve publicatie in DTA meta-analyses 
te onderzoeken. In een cohort van 114 reviews werd in 41,2% de mogelijkheid 
van publicatie bias onderzocht door het toepassen van een grafische of  
statistische methoden waarmee een zogeheten “kleine-studie effect” kan 
worden aangetoond. De methoden zijn ontwikkeld om te onderzoeken of  er 
een relatie bestaat tussen de grootte van de studie en het resultaat van de studie. 
In 31 reviews werd een trechtergrafiek (funnelplot) geconstrueerd waarbij een 
grote variatie aan diagnostische parameters werd gebruikt. In 41 reviews werd 
een statistische test toegepast om de aanwezigheid van een klein-studie effect 
te onderzoeken. De statische test van Deeks (1)  is specifiek ontwikkeld voor 
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meta-analyses van diagnostische accuratesse studies, maar werd enkel gebruikt 
in 29,2% reviews. De meest gebruikte testen was de Egger test (43,9%) (2). 
Deze test heeft een verhoogde kans op een type-1 fout wanneer deze wordt 
gebruikt in meta-analyses van diagnostische studies. Behalve de evaluatie van de 
gebruikte methoden om selectieve publicatie in DTA reviews te identificeren, 
onderzochten wij ook de meeste gebruikte testen op de concordantie van de 
resultaten van de verschillende testen. Hiervoor gebruikte we de data van de 
geïncludeerde reviews en pasten hier de Begg, Egger en Deeks test op toe 
(1-3). Terwijl deze testen allemaal hetzelfde concept trachten te onderzoeken 
was de concordantie voor de resultaten van de verschillende testen 87% 
(Begg vs. Deeks) tot een teleurstellende 66% (Deeks vs. Egger). Wij raden 
reviewers aan om de Deeks test te gebruiken als primaire methode. Deze test 
kan worden toegepast onder de voorwaarde dat de resultaten met bedacht-
zaamheid zullen geïnterpreteerd aangezien de mechanisme die ten grondslag 
liggen aan het kleine-studie effect nog niet bekend zijn. In hoofdstuk 8 hebben 
wij de aanwezigheid van het kleine-studie effect en tijdseffect onderzocht 
in meta-analyses van diagnostische studies. In plaats van het verwachtte 
kleine-studie effect te identificeren vonden we het tegenovergestelde: kleine 
studies hadden gemiddeld een lagere accuratesse dan grote studies. Mogelijk 
was dit resultaat een gevolg van een statistische artefact: odds ratio’s worden 
overschat in kleine studies als gevolg van de eigenschappen van een logisch 
regressie model. Echter, dit is geen volledige verklaring voor het gevonden 
resultaat. We vonden wel een tijdeffect, maar enkel wanneer we het contrast 
vergoten door de 25% meest recente te vergelijken met de 25% oudste studies 
binnen een meta-analyse. We vonden een lichte daling van de Diagnostische 
Odds Ratio (DOR), maar deze was lang niet zo sterk als in meta-analyses van 
interventie studies. We concludeerde dat sommige mechanismen die worden 
geassocieerd met selectieve publicatie van RCT’s minder sterk aanwezig zijn in 
studies naar test accuratesse. 
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