
maliteitsplot.3 De laatste twee kunnen eenvoudig worden uit-
gevoerd met de calculator die in de hoogste klassen van het
middelbaar onderwijs gebruikt wordt.4 5
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a.knol Groningen, januari 2001

De serie ‘Dwalingen in de methodologie’ is een duidelijke en
bruikbare uiteenzetting over nut en onnut van epidemiologi-
sche technieken voor de medicus practicus, waar elke arts en
met name elke arts-onderzoeker kennis van zou moeten nemen.
Steeds opnieuw blijkt dat de epidemiologie een belangrijke on-
dersteunende discipline is voor het klinisch-wetenschappelijk
onderzoek. Elke keer wordt duidelijk dat de epidemiologie
meer vergelijkingskunst is dan vergelijkingskunde – uiteraard,
omdat de basis van de epidemiologie, de statistiek, geen exac-
te wetenschap is, maar uitgaat van soms discutabele aannamen
(en dan vooral van de normale verdeling van kenmerken).
Mathematisch is niet te bewijzen dat het gebruik van bijvoor-
beeld een p-waarde beter is dan dat van een betrouwbaar-
heidsinterval of omgekeerd. De keuze voor de ene of de ande-
re methode is voor een veel groter deel afhankelijk van de
heersende mode. Belangrijker dan die keuze is dat verschillen
of overeenkomsten tussen de onderzochte groepen berede-
neerd vergeleken worden. Dan maakt de keuze voor p-waarde
of betrouwbaarheidsinterval over het algemeen niet zo heel
veel uit, zoals ook uit deel XXIX van ‘Dwalingen in de metho-
dologie’ (2001:74-7) duidelijk wordt. Helaas blijkt het geloof
van de schrijvers in de epidemiologie inmiddels zo ver te gaan
dat zij de wetenschap verder laten voor wat die is, en het vol-
gende beweren: ‘Zo zal niemand tegenwoordig nog enig geloof
hechten aan een onderzoek waarin aangetoond wordt dat
longkanker geen verband houdt met roken.’ Dat kan natuur-
lijk niet. De essentie van wetenschap is de mogelijkheid van fal-
sificatie. Als er overtuigend nieuw epidemiologisch en fysiolo-
gisch bewijs is dat longkanker niet door roken wordt veroor-
zaakt, zullen wetenschappers, ook wetenschappelijk ingestelde
epidemiologen, dat aannemen.

Overigens: schrijver dezes heeft geen financieel of ander be-
lang in de tabaksindustrie.

m.d.abràmoff Amstelveen, januari 2001

Collega Abràmoff stelt terecht dat indien overtuigend epide-
miologisch en fysiologisch bewijs beschikbaar komt dat roken
niet door longkanker wordt veroorzaakt, wetenschappers dat
zullen aannemen. Met de zinsnede: ‘Zo zal niemand tegen-
woordig nog enig geloof hechten aan een onderzoek waarin
aangetoond wordt dat longkanker geen verband houdt met ro-
ken’ wilden wij aangeven dat de kans op een overtuigend ont-
krachtend bewijs in dit geval erg klein is. Wetenschappers (en
niet-wetenschappers) zullen zich erg moeilijk laten overtuigen
van een eventuele afwezigheid van de relatie tussen roken en
longkanker. Zij zullen hun geloof in deze theorie niet opgeven
naar aanleiding van één enkel nieuw onderzoek. Veel meer zul-

len zij zich laten leiden door de talloze voorgaande onderzoe-
ken waarin de schade van roken wel wordt aangetoond, en
door hun kennis van fysiologie en pathologie.

In de (bio)statistiek bestaat een methode die rekening houdt
met het vooraf bestaande geloof in een theorie. Deze benade-
ring staat bekend als de methode van Bayes. Het voordeel van
deze methode is dat die de kans bepaalt dat de theorie waar is
op basis van het vooraf bestaande geloof in een te onderzoe-
ken theorie in combinatie met nieuwe onderzoeksgegevens.
Met een klassieke statistische toets daarentegen kan men al-
leen een hypothese verwerpen. De methode van Bayes sluit
daarom beter aan bij het handelen in de klinische praktijk. Het
denken in termen van effectschattingen met betrouwbaar-
heidsintervallen is een goede stap in de richting van de me-
thode van Bayes. Een effectschatting met het bijbehorende be-
trouwbaarheidsinterval geeft immers aan hoe groot het werke-
lijke effect kan zijn. Daardoor is het gebruik van betrouwbaar-
heidsintervallen wel degelijk te prefereren boven het gebruik
van p-waarden.

Overigens zijn wij het niet eens met collega Abràmoff wan-
neer hij stelt dat statistiek de basis vormt van de epidemiolo-
gie. De basis van de epidemiologie is onzes inziens om op ba-
sis van onderzoek in een steekproef te komen tot valide ef-
fectschatters. De statistiek is vervolgens een hulpmiddel bij het
interpreteren van deze effectschatters.

g.s.sonke Nijmegen, februari 2001
m.m.rovers

Prevalentie van lagere-urinewegsymptomen bij
mannen en de invloed op hun kwaliteit van leven: het
Boxmeer-onderzoek

Bij het artikel van Sonke et al. heb ik meerdere opmerkingen
(2000:2558-63). Allereerst is het onderzoek uit Maastricht het
eerste Nederlandse prevalentieonderzoek omtrent lagere-uri-
newegsymptomen (LUTS).1 Verder is het onjuist dat niet eer-
der voor Nederland onderzocht is of door plasklachten de kwa-
liteit van leven bij oudere mannen beïnvloed wordt.2 Daarnaast
besteedt dit artikel ook aandacht aan de epidemiologische ‘ijs-
berg’: wie gaat er niet naar een dokter met plasklachten?2

De wens van de auteurs om plasklachten niet te ‘medicali-
seren’ is niet empirisch onderbouwd. Incontinentie, hematurie
en dysurie werden in het Maastrichtse onderzoek onderge-
rapporteerd (respectievelijk 40, 20 en 44%) bij de (huis)arts.
Tevens lijken de auteurs zich niet bewust te zijn van het ingrij-
pende karakter van soms fors invaliderende klachten, die sa-
menhangen met onder andere depressie. Ook voor het plateau
van de door ons gebruikte symptoomscore bleek een onder-
rapportage naar de artsen van 40%. Doordat de groep 40-55-
jarigen qua omvang vermoedelijk de meerderheid van de res-
pondenten omvat, zal het onderzoek minder opleveren.

Enkele opmerkingen over de beschouwing:
– Regionale verschillen worden wel degelijk als verklaring ge-
noemd, bijvoorbeeld in de in het artikel genoemde referentie
9.
– De tekst onder het kopje ‘Discordantie tussen mannen en
hun partner’ is speculatief, met name waar het gaat om het sco-
ren van bijvoorbeeld nycturie. Onze ervaring in Maastricht was
dat de mannen zich voor hun partners schaamden vanwege hun
symptomen en dat zij hoopten dat die hun klachtencomplex
niet zouden opmerken.
– Het Maastrichtse onderzoek kende een leeftijdsonafhanke-
lijke 5-jaarsrapportage van artsenbezoek van 8%. In het Box-
meer-onderzoek, 6-8 jaar later uitgevoerd, komt men, na veel
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