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Samenvatting Samenvatting 

Inn dit proefschrift wordt een aantal methodologi-

schee vraagstukken besproken op het gebied van 

radiologischee beeldvorming aan de hand van twee 

klinischee voorbeelden: de evaluatie van spiraal CT 

enn MRI bij patient die worden verdacht van een lage 

rugherniaa en de evaluatie van virtuele colonoscopie 

voorr het detecteren van poliepen in de dikke darm. 

Onzee bevindingen tijdens de analyse en rapportage 

vann deze onderwerpen hebben vormden de basis 

voorr het laatste hoofdstuk. In dit hoofdstuk bespre-

kenn we een algemeen basaal onderzoeksmodel 

voorr een meer geïntegreerde aanpak van de vari-

atiee tussen waarnemers en de evaluatie van de 

accuratessee van radiologische technieken. 

Hett doel van dit proefschrift was om een positieve 

bijdragee te leveren aan de efficiëntie van radiolo-

gischh onderzoek en om meer inzicht te krijgen in 

mogelijkee methodologische knelpunten met betrek-

kingg tot de opzet, de analyse en de rapportage van 

diagnostischee studies binnen de radiologie. 

Dee titel van dit proefschrift slaat niet alteen op de 

velee dimensies van de moderne radiologie, zoals 

3D-beeldvorming,, afbeelden van subcellulaire, 

pathofysiologischee processen met behulp van 

biomarkerss en de beeldvorming van bewegende 

organenn zoals het hart, maar ook op de veelvoud 

aann mogelijkheden om de grote hoeveelheid diag-

nostischee informatie afkomstig van radiologische 

studiess te verzamelen, te interpreteren, te analy-

serenn en te rapporteren. 

Hoofdstukk 2 is een inleidend hoofdstuk waarin 

dee meest basale onderzoeksvragen binnen het 

onderzoekk van diagnostische radiologische tech-

niekenn geïntroduceerd worden. 

Dee volgende vier hoofdstukken bevatten de resul-

tatenn van een groot project met als hoofddoel 

hett herzien en moderniseren van de richtlijn voor 

dee diagnostiek van patiënten die verdacht wor-

denn van lage rughernia's met behulp van MRI en 

spiraall CT. Het belangrijkste methodologische pro-

bleemm binnen het onderzoek naar deze patiënten 

iss dat er geen referentie standaard bestaat om de 

overeenkomstt met de 'ware' diagnose te bepalen. 

Hierdoorr waren we genoodzaakt om alternatieve 

matenn te gebruiken om de waarde van beide tech-

niekenn uit te drukken. 

Inn Hoofdstuk 3 hebben we de interwaarnemer 

variatiee bepaald bij het beoordelen van de MRI met 

enn zonder kennis van klinische informatie. Uit het 

onderzoekk bleek dat de radiologen niet beïnvloed 

warenn door de klinische informatie. Wel bleek dat 

inn 23% van de 352 beoordeelde tussenwervel-

schijven,, er een verschil van mening was over of 

dee betreffende tussenwervelschijf afwijkend was 

off normaal. Er was vooral weinig overeenstem-

mingg over de kwalificatie 'bulging disc'. Bij het 

beoordelenn van wortel com pressie verschilden de 

radiologenn van mening in 7% van de 352 beoor-

deeldee lumbale wortels. 

Hoofdstukk 4 beschrijft de resultaten van een 

onderzoekk naar de correlatie van de resultaten 

vann het neurologisch onderzoek met de MRI. In 

ditt onderzoek diende de MRI as referentie stan-

daard.. De einddiagnose werd vastgesteld op 

basiss van consensus tussen twee radiologen. Bij 

meerr dan tweederde van de patiënten bleek dat 

dee symptomen niet exact overeenkwamen met de 

afwijkingenn op de MRI. Dit bemoeilijkt de medi-

schee besluitvorming vooral met betrekking tot het 

beslissenn over een eventuele chirurgische behan-

delingg bij het merendeel van de patiënten met 

uitstralendee lage rugpijn. 

Inn hoofdstuk 5 en 6 worden de resultaten bespro-

kenn van een vergelijkende studie tussen spiraal CT 

enn MRI. Hoofdstuk 5 bevat een ongepaarde ana-

lysee waarin de afzonderlijke kappa's (maat voor de 

hoeveelheidd interwaarnemer overeenkomst) wor-
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denn vergeleken en een tweede analyse waarin de 

gepaardee proporties interwaarnemer variatie wordt 

vergeleken.. In beide analyses was er geen verschil 

tussenn spiraal CT en MRI voor wat betreft de beoor-

delingg van lumbale hernia's. Wel was er significant 

meerr interwaarnemer variatie bij de beoordeling 

vann wortelcompressie met behulp van spiraal CT. 

Hoofdstukk 6 beschrijft een vergelijking tussen 

spiraall CT en MRI op basis van de diagnostische 

winstt bepaald door de kansschattingen van een 

neuroloogg en een neurochirurg. De diagnostische 

winstt van elke techniek was gedefinieerd als het 

verschill tussen de geschatte kans op de aanwe-

zigheidd van een lumbate hernia voor en na het zien 

vann de radiologische beelden. Voor beide clinici 

goldd dat de gemiddelde diagnostische winst van 

dee MRI hoger was dan van de spiraal CT. 

Hoofdstukk 7 is een systematisch literatuur onder-

zoekk waarin de hoeveelheid door de colonoscopie 

gemistee dikke darm poliepen wordt samengevat. 

Hett onderzoek maakt gebruik van de gepubliceer-

dee artikelen waarin patiënten een zogenaamde 

tandem-colonoscopiee ondergaan. Hierbij krijgen 

patientt op één dag tweemaal een colonoscopie 

onderzoekk met poliepectomie. De 'miss rate' van 

dee colonoscopie wordt in deze studies berekend 

doorr de hoeveelheid poliepen gevonden bij het 

tweedee onderzoek te delen door de totale hoe-

veelheidd poliepen. Uit onze analyse blijkt dat de 

misss rate van poliepen van lOmm of groter gering 

is,, maar dat er een substantiële stijging is van de 

misss rate naarmate de poliepen kleiner worden. 

Inn hoofdstuk 8 worden de gegevens van de het 

literatuuronderzoekk in hoofdstuk 7. Het is bekend 

datt het gebruik van een gelimiteerde referentie 

standaardd kan leiden tot overschatting van detest-

eigenschappenn van de test die geëvalueerd wordt. 

Omm te onderzoeken welke mate van invloed de miss 

ratee van de referentie standaard heeft op de testei-

genschappenn van de virtuele colonoscopie hebben 

wee een studie opgezet waarin alle mogelijke sce-

nario'ss van misclassificatie werden gesimuleerd. 

Inn de meest waarschijnlijke scenario's blijkt dat 

dee sensitiviteit, de negatief predictieve waarde 

enn de diagnostische odds ratio van de virtuele 

colonscopiee werden overschat als gevolg van het 

missenn van poliepen door de referentie standaard 

colonoscopie.. De grootte van het effect was afhan-

kelijkk van de hoeveelheid gemiste poliepen. 

Hoofdstukk 9 is een methodologisch artikel 

waarinn we een geïntegreerde aanpak van tus-

senwaarnemerr variatie en accuratesse metingen 

inn radiologische studies voorstellen. Het arti-

kell is gebaseerd op onze waarneming dat in de 

meestee radiologische studies de interwaarnemer 

variatiee en de accuratesse gezien worden als 

apartee entiteiten. Deze twee testparameters zijn 

echterr nauw met elkaar verbonden omdat variatie 

tussenn waarnemers een negatief effect heeft op 

dee accuratesse van een test. Het kernpunt van het 

'geïntegreerdee studie design' zoals beschreven 

inn hoofdstuk 9 is een gedetailleerde en gestruc-

tureerdee beoordeling van de interwaarnemer 

variatiee waarin een onderscheid wordt gemaakt 

tussenn 'detectie' en 'interpretatie' van alle afzon-

derlijkee afwijkingen. Door het toepassen van het 

geïntegreerdee design kunnen mogelijk oplosbare 

oorzakenn van variatie tussen waarnemers in een 

eerderr stadium worden aangetoond. Wij denken 

datt het integreren van tussenwaarnemer vari-

atiee en accuratesse in toekomstige radiologische 

studiess kan bijdragen aan het formuleren van dui-

delijkerr vraagstellingen en meer efficiënte data 

verzameling,, analyse en rapportage. 


