
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Diagnostic research in perspective: examples of retrieval, synthesis and
analysis

Bachmann, L.M.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
Bachmann, L. M. (2003). Diagnostic research in perspective: examples of retrieval, synthesis
and analysis. [Thesis, internally prepared, Universiteit van Amsterdam]. s.n.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/diagnostic-research-in-perspective-examples-of-retrieval-synthesis-and-analysis(061f03b9-8153-43e7-a542-4cb38f009435).html


Samenvatting 



Samenvatting 

Dit proefschrift is een bundeling van werk dat in ongeveer 3 jaar tijd is uitgevoerd. De inleiding bevat een 

vrij scherpe kritiek op veel van het bestaande diagnostische onderzoek. Centraal staat het idee dat de 

meeste diagnostische problemen buiten het gebied van het bevolkingsonderzoek meerdere tests behelsen 

die samen of na elkaar worden uitgevoerd. Uitgelegd wordt dat daaruit onvermijdelijk volgt dat de juiste 

analyse van diagnostisch onderzoek multivariabel van aard dient te zijn. Het gros van het gepubliceerde 

onderzoek veronachtzaamt dit. Omdat men moet roeien met de riemen die men heeft en een ruwe indruk 

ons soms toch iets kan leren, kan het nuttig zijn dit bestaande onderzoek te traceren in de grote 

electronische bibliografieën, Medline en Embase. Hoofdstuk 2 laat zien dat het zoekfilter voor 

diagnostische accuratessestudies dat anno 2002 in PubMed geïmplementeerd is verbeterd kan worden. Het 

begrip 'Number Needed to Read' wordt geïntroduceerd als de inverse van de precisie van een 

electronische search en maakt inzichtelijk hoeveel titels en abstracts men moet doornemen alvorens men 

weer een bruikbare referentie te pakken heeft. Opmerkelijk was de vondst dat de in PubMed geciteerde 

prestaties van het filter overdreven zijn. Hoofdstuk 3 is een iets minder uitgebreide toepassing van de 

principes uit hoofdstuk 2 toegepast op Embase, dat - zoals bekend - zich sterker op de Europese 

tijdschriften richt dan het Amerikaanse Medline. Het werk uit hoofdstuk 3 behoeft nog validering. 

Als de systematische reviewer goed gezocht heeft, is het werk pas goed begonnen. In de hoofdstukken 4 

en 5 treft U voorbeelden aan van twee systematische reviews. In hoofdstuk 4 wordt getracht de gepoolde 

likelihood ratio uit 14 studies, als beste schatting van de accuratesse van de cervco-vaginale fibronectine 

test, te combineren met systematisch samengebrachte informatie over de effectiviteit van behandeling 

gegeven een positieve, respectievelijk een negatieve fibronectine test. Een iets minder technische aanpak 

is gekozen in hoofdstuk 5 waarin U een review aantreft over de waarde van de zogenaamde Ottawa Ankle 

Rules om onnodige röntgenfoto's te vermijden bij mensen die hun enkel verzwikken. Interessant, maar 

wellicht ook teleurstellend is het te zien dat de meeste in ziekenhuizen werkende arsten de Ottawa Rules 

haast niet gebruiken, ondanks hun bewuste calibratie op bijna 100% sensitiviteit. 

De hoofdstukken 6a en 6b tonen - met gebruikmaking van gegevens uit de gynecologie - dat het probleem 

van de effectieve rapportage van diagnostische testuitslagen niet is opgelost. We tonen aan dat huisartsen 

de diagnostische waarde van een als positief afgegeven transvaginale echo behoorlijk overschatten. Het 

vermelden van de - evidence-based - cijfers over de sensitiviteit en specificiteit van de echo matigen het 

enthousiasme enigszins. Aanvankelijk meenden we dat de likelihood ratio van een positief echoresultaat in 

gebruikersvriendelijke taal gevat een goede oplossing bood. Nadere analyse bracht echter aan het licht dat 

dit voor een groot deel te wijten was aan artsen die de informatie "de kans dat U deze positieve echo

uitslag aantreft bij zieken is twee keer zo groot als de kans deze uitslag te vinden bij niet zieken" 

(likelihood ratio = 2) ten onrechte gebruikten om de vooraf-kans op endometriumkanker met twee te 

vermenigvuldigen. Zij werden niet aan het denken gezet omdat de resulterende kansen onder de 100% 

bleven. 

De hoofdstukken 7 en 8 illustreren dat de in de inleiding geuite kritiek op het naïeve gebruik van de regel 

van Bayes meer is dan academisch gevit. In een setting met meerdere diagnostische tests wordt 
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aangetoond dat na de naïeve toepassing van de regel van Bayes de achteraf-ziektekansen - d.w.z. nadat 

alle (positieve) testuitslagen zijn gebruikt - met zo'n 20% worden overschat vergeleken met een logistisch 

regressiemodel dat rekening houdt met de overlap aan diagnostische informatie tussen de testuitslagen. 

In hoofdstuk 9, tenslotte, wordt een lans gebroken voor een initiatief waarin onderzoekers van primaire 

diagnostische accuratessestudies worden verzocht deel te nemen aan een samenwerkende 

onderzoeksgroep. In eerste instantie wordt getracht alle ruwe gegevens van de deelnemers samen te 

brengen en als een geheel te analyseren. De hoop is dat de auteurs meer informatie hebben verzameld dan 

ze in hun artikelen hebben vermeld. Op die manier wordt getracht een analyse te doen die recht doet aan 

het principe dat verschillende tests voor een specifiek diagnostisch probleem geen onafhankelijke 

informatie geven over de kans op ziekte. Wanneer men erin slaagt zulke internationaal samenwerkende 

groepen van onderzoekers bijeen te brengen, is de kans aanwezig dat men op termijn nieuw onderzoek op 

elkaar zal afstemmen met het oog op een analyse die gegevens oplevert waaraan men in de dagelijkse 

praktijk werkelijk iets heeft. 
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