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In de farmaco-epidemiologie worden verschillende
onderzoeksopzetten gebruikt, zoals beschrijvende
onderzoeken, patiëntcontroleonderzoeken (‘case-

control’), vervolgonderzoeken (‘follow-up’ of ‘cohort’)
en het gerandomiseerde placebo-gecontroleerde
onderzoek (‘randomised clinical trial’). Welke van deze
onderzoeksopzetten men kiest, is in eerste instantie
afhankelijk van de onderzoeksvraag, maar ook van de
beschikbaarheid van gegevensbronnen en geld.

Beschrijvend onderzoek
Beschrijvende onderzoeken kunnen onder andere

gebruikt worden om het geneesmiddelengebruik in
kaart te brengen in relatie tot bepaalde kenmerken zoals
leeftijd, geslacht, plaats, tijd en ziekte. De overzichten
van de Stichting Farmaceutische Kengetallen die
regelmatig in het Pharmaceutisch Weekblad verschijnen,
zijn voorbeelden hiervan. Maar ook het College voor
zorgverzekeringen publiceert jaarlijks zijn GIP-peilingen
en de farmaceutische industrie verzamelt al vele
tientallen jaren wereldwijd omzetcijfers van
geneesmiddelen. Deze informatie over geneesmiddelen-
gebruik is belangrijk voor beleidsmakers en voor
marketingcampagnes door de farmaceutische industrie.
Toen begin 1995 het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport de anticonceptiepil vrij verkrijgbaar
wilde maken, is met apotheekgegevens een beschrijvend
onderzoek uitgevoerd dat liet zien dat heel frequent

relevante interacties met de pil optreden en dat
medicatiebewaking door de apotheker onmisbaar is [1].
Maar ook voor de epidemioloog zijn beschrijvende
onderzoeken een eerste stap om problemen met
geneesmiddelengebruik boven tafel te krijgen. Voordat
je kunt beginnen aan het evalueren van risico’s van
blootstelling aan geneesmiddelen dien je inzicht te
hebben in de mate van blootstelling en in de
gebruikspatronen. Is het geneesmiddel vroeger gebruikt
(‘past users’), of wordt het nu gebruikt (‘current
users’)? Informatie over de duur en de dosering van het
gebruik zijn nodig om een dosis–e±ect-relatie in kaart te
kunnen brengen. Dergelijke onderzoeken zijn vaak
hypothese-genererend voor het ontdekken van zowel
determinanten als risico’s van geneesmiddelengebruik.
Omdat beschrijvende onderzoeken meestal met
bestaande gegevensbestanden worden uitgevoerd [2],
zijn ze relatief goedkoop en snel uit te voeren.

Andere voorbeelden van beschrijvende onderzoeks-
opzetten in de farmaco-epidemiologie zijn de ‘case-
reports’ en ‘case-series’ waarin de ziektegeschiedenis
wordt beschreven van een of meer patiënten met
bijvoorbeeld een zeldzame bijwerking (zoals te vinden
in de rubriek ‘Let op!’ in het Geneesmiddelenbulletin) en
dwarsdoorsnedestudies van populaties. Tabel 1 geeft een
dwarsdoorsnede van het gebruik van ‘hormone
replacement therapy’ door vrouwen van boven de 50 in
Noord Nederland [3]. 
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Onderzoeksopzetten 
en risicomaten
Het beoordelen van vakliteratuur over geneesmiddelen vergt inzicht in

epidemiologische principes. In een tweewekelijkse serie van acht artikelen praat het

Pharmaceutisch Weekblad u bij op dit gebied. Daarna volgt een serie casussen aan

de hand waarvan u de verworven kennis kunt toetsen. In dit deel: hoe zet je

onderzoek op en hoe meet je risico’s?

Lolkje de Jong-
van den Berg
Sociale Farmacie &
Farmaco-
epidemiologie,
Universitair Centrum
voor Farmacie,
Groningen

Toine Egberts
Disciplinegroep
Farmaco-epidemio-
logie en farmaco-
therapie, Faculteit
Farmacie, Universiteit
Utrecht

Corinne de Vries
Department of
Pharmaco-
epidemiology,
University of Surrey,
Guilford, Verenigd
Koninkrijk

Langs de valkuilen (5)

5



Tabel 1
PREVALENTIE EN CUMULATIEVE INCIDENTIE PER 1000 VROUWEN EN GEMIDDELD AANTAL
DDD’S PER GEBRUIKSTER VAN HORMOONSUBSTITUTIETHERAPIE OVER DE JAREN 1994 T/M 1998

Leeftijdsgroep 1994 1995 1996 1997 1998 Verandering ten
opzichte van 1994 (%)

Prevalentie per 1000 vrouwen
40-49 96,7 89,8 86,1 86,8 82,2 –15,0

50-59 116,9 116,5 123,2 118,9 120,6 3,2

60-69 45,7 49,3 47,9 53,4 53,2 16,4

70+ 36,3 40,1 39,7 40,5 42,0 15,7

Cumulatieve incidentie per 1000 vrouwen
40-49 55,8 54,7 50,5 43,6 –21,9

50-59 50,4 52,5 41,6 46,3 –8,1

60-69 27,2 24,1 24,0 18,9 –30,5

70+ 21,9 21,2 18,4 19,0 –13,2

Gemiddeld aantal DDD’s per gebruikster
40-49 149,3 155,3 152,4 192,9 180,1

50-59 220,8 242,1 236,3 241,1 249,0

60-69 194,9 166,0 168,3 193,8 214,0

70+ 184,0 155,3 173,4 186,0 189,5
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Om een associatie tussen blootstelling en uitkomst
vast te stellen, wordt in de farmaco-epidemiogie
gebruikgemaakt van analytische observationele
methoden zoals het vervolgonderzoek en het patiënt-
controleonderzoek. In figuur 1 staat schematisch weer-
gegeven wat de essentie van beide benaderingen is. 

Vervolgonderzoek
Kenmerkend voor dit type onderzoek is dat groepen

van personen worden geïdentificeerd op grond van de
aan- of afwezigheid van een risicofactor, bijvoorbeeld
het gebruik van een bepaald geneesmiddel. Bij de start
van het onderzoek dienen alle personen vrij te zijn van
het te onderzoeken e±ect. Vervolgens worden beide
groepen gedurende een bepaalde tijd gevolgd en wordt
de incidentie van het bestudeerde e±ect tussen beide
groepen vergeleken. Dat e±ect kan zowel negatief zijn
(bijwerking, bijvoorbeeld kriebelhoest) als positief
(reductie in cardiovasculaire aandoeningen,
bijvoorbeeld acuut myocardinfarct). De reden dat in
dergelijke onderzoeken ook wordt gekeken naar een
groep mensen die niet zijn blootgesteld aan het
desbetre±ende geneesmiddel, dient om een indicatie te
krijgen van de verwachte frequentie van het e±ect
(bijvoorbeeld kriebelhoest) in afwezigheid van de
desbetre±ende expositie (bijvoorbeeld een
ACE-remmer). Vervolgonderzoek is heel geschikt
wanneer de expositie betrekkelijk zeldzaam is.
Bovendien kunnen meer e±ecten tegelijkertijd worden
bestudeerd. Anderzijds is indien het te bestuderen
e±ect zeldzaam is, het uitvoeren van een vervolg-
onderzoek niet e≥ciënt. Omdat mensen die zijn
blootgesteld, gevolgd worden in de tijd en bij de start

van het onderzoek niet het bestudeerde e±ect hebben, 
is de relatie tussen oorzaak en gevolg beter vast te
stellen. Vergeleken met een patiëntcontroleonderzoek
bestaat er in het algemeen bij een vervolgonderzoek
minder kans op vertekening, althans wanneer het
vervolg-onderzoek prospectief is. Nadeel hiervan is dat
een dergelijke studie lang kan duren (bijvoorbeeld als er
sprake is van een e±ect op lange termijn zoals het
optreden van maligniteiten) en daardoor duur is. Omdat
je mensen volgt, bestaat de kans dat je bepaalde mensen
uit het oog verliest (‘lost to follow-up’). Daar kunnen
verschillende redenen voor zijn, bijvoorbeeld omdat
patiënten naar elders verhuizen, omdat ze ernstige
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of omdat ze genezen en het geneesmiddel niet meer
nodig hebben. In het eerste geval is de reden voor ‘lost to
follow-up’ niet gerelateerd aan de blootstelling terwijl
dat in het tweede en het derde voorbeeld wel het geval
is. Als in deze laatste situatie personen gewoon uit het
onderzoek worden gelaten kan dat tot vertekende
uitkomsten leiden.

Een vervolgonderzoek kan echter ook retrospectief
van opzet zijn waarbij van reeds verzamelde gegevens
wordt gebruikgemaakt [2]. Vanzelfsprekend kan dit
alleen als de benodigde informatie in het bestand
aanwezig is.

Een bijzondere vorm van een prospectief
vervolgonderzoek is het gerandomiseerde placebo-
gecontroleerde onderzoek, een experiment dat onder
andere bij de evaluatie van nieuwe geneesmiddelen
geëist wordt. In deze onderzoeksvorm worden mensen
aselect toegewezen aan de blootgestelde dan wel de
niet-blootgestelde groep en gevolgd in de tijd. Omdat de
toewijzing op het toeval is gebaseerd, is de kans op
vertekening klein.

Patiëntcontroleonderzoek
In het patiëntcontroleonderzoek wordt uitgegaan

van twee groepen die geselecteerd zijn op basis van een
bepaalde uitkomst, bijvoorbeeld de bijwerking waar
onderzoek naar gedaan wordt. De case-groep bestaat uit
alle personen met de bepaalde uitkomst en de controle-
groep wordt gevormd door een aselecte steekproef van
personen uit dezelfde populatie als waaruit de cases
afkomstig zijn, maar die de desbetre±ende uitkomst niet
hebben. De beide groepen, cases en controles, worden
vergeleken: er wordt gekeken in hoeverre de bloot-
stelling aan het verdachte geneesmiddel (geneesmiddel
onder studie) verschilt in beide groepen. Als de cases
relatief vaker zijn blootgesteld dan controles, is dat
aanleiding om te geloven dat er een associatie bestaat,
hoewel die nog niet noodzakelijk causaal hoeft te zijn.
Voor een uitgebreidere uitleg van de opzet en de
uitvoering van een patiëntcontroleonderzoek wordt
verwezen naar een recent verschenen artikel in het
Geneesmiddelenbulletin [4]. De voordelen van de
patiëntcontroleopzet kan geïllustreerd worden aan de
hand van hét klassieke voorbeeld van het patiënt-
controleonderzoek in de farmaco-epidemiologie: de
ontdekking dat diëthylstilbestrol (DES) ‘clear cell’-
kanker aan de vagina kan geven bij vrouwen die in utero
zijn blootgesteld aan DES [5]. In de jaren zestig werd in
een ziekenhuis in Boston (Verenigde Staten) in korte
tijd deze zeldzame kanker gediagnostiseerd bij acht
jonge vrouwen tussen 15-22 jaar. Dit was opvallend
omdat deze zeldzame kanker voor 1967 in dat
ziekenhuis nooit eerder was gezien bij jonge vrouwen.
Het was een raadsel wat hiervan de oorzaak was. Een
van de vrouwen vroeg haar behandelend arts of mogelijk
het gebruik van DES door haar moeder tijdens de
zwangerschap iets te maken kon hebben met deze
zeldzame kanker. Omdat er geen andere oorzaken
waren gevonden besloot de arts een onderzoek op te

zetten waarin op systematische wijze deze acht jonge
vrouwen (cases) werden vergeleken met een
vergelijkbare groep vrouwen zonder deze kanker
(controles) om factoren te identificeren die mogelijk
verband hielden met de uitkomst. Voor iedere case
werden vier controles genomen van dezelfde leeftijd, 
die waren geboren op de afdeling van het ziekenhuis
waar de cases geboren waren. Vervolgens werden de
moeders van de cases en de controles geïnterviewd.
Behalve het gebruik van DES tijdens de zwangerschap
werden er tussen de cases en controles geen verschillen
gevonden.

Het onderzoek over DES illustreert alle voordelen
van het patiëntcontroleonderzoek. Deze opzet is
geschikt voor het bestuderen van associaties met
zeldzame bijwerkingen, ook als de tijd tussen bloot-
stelling en e±ect lang is. Het is een relatief snelle en
goedkope manier van onderzoek en er kan naar
meerdere mogelijke risicofactoren tegelijkertijd
gekeken worden. Bovendien toont het DES-onderzoek
– totale onderzoekspopulatie 40 vrouwen – aan dat de
aantallen niet groot hoeven te zijn om een relatie aan te
tonen. Een ander voordeel is dat bij een bepaald e±ect
meer oorzaken bestudeerd kunnen worden.

Een groot nadeel van deze opzet is de kans op
vertekening, bijvoorbeeld door een niet optimale keuze
van de controles of omdat in een interview patiënten
(cases) zich mogelijk meer herinneren over hun
geneesmiddelengebruik dan de controlepersonen
(‘recall bias’). Ook de onderzoeker kan vooringenomen
zijn over de oorzaak van de ziekte of de e±ectiviteit van
het onderzochte geneesmiddel (‘observer bias’).
Bovendien is een patiëntcontroleonderzoek moeilijk uit
te voeren als de verdachte blootstelling niet frequent
voorkomt.

Risicomaten
In een vervolgonderzoek kan in beide groepen,

blootgestelden en niet-blootgestelden, de frequentie van
het optreden van ziekte [prevalentie (P), incidentie (I)
of cumulatieve incidentie (CI)] bepaald worden (artikel
2 in deze serie [6]) en daaruit kan een relatief risico
(RR) of risicoverschil worden berekend. Het relatieve
risico wordt bepaald door de frequentie van de uitkomst
(ziekte) in de blootgestelde (exp) groep te delen door de
frequentie in de niet-blootgestelde (unexp) groep:

Als RR = 1, dus als er geen verschil is tussen de
blootgestelde groep en de niet-blootgestelde groep, is er
geen associatie. Een RR >1 betekent een verhoogd risico
op de uitkomst (ziekte) bij de blootgestelden en bij een
RR <1 zou de blootstelling geassocieerd zijn met een
verminderd risico op het bestudeerde e±ect.

Het risicoverschil (RV) wordt berekend door het
verschil te bepalen van de frequentie van de uitkomst
(ziekte) in de blootgestelde en de niet-blootgestelde
groep:
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Iexp  CIexp  PexpRR = = =
Iunexp CIunexp Punexp
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Het omgekeerde van het risicoverschil geeft het

aantal patiënten weer dat men moet behandelen ten
opzichte van de therapie waarmee men vergelijkt om bij
een extra patiënt een gunstig e±ect te verkrijgen of een
ongunstige te voorkomen. We spreken dan van ‘number
needed to treat’ of ‘number needed to harm’.

In het patiëntcontroleonderzoek worden eerst
patiënten en vervolgens een vast aantal controles per
patiënt geselecteerd. Het is daarom niet mogelijk om de
frequentie van de ziekte in de niet-blootgestelde groep te
berekenen: daarvan is immers slechts een aselecte
steekproef beschikbaar met de vaak vaste verhouding
van patiënten en controles van 1:1 of 1:4. Hier kan wel in
beide groepen de kans op blootstelling worden bepaald
en dit kan in de beide groepen worden vergeleken. Dit
resulteert in een odds-ratio (OR). Een odds-ratio wordt
berekend door de kans (odds) op blootstelling in de
patiëntgroep ( ac ) gedeeld door de kans op blootstelling
in de controlegroep ( bd ):

Onder bepaalde aannames (met name bij zeldzame
aandoeningen) benadert de OR het relatieve risico [7] ●
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Heeft u ook een bijzondere foto van een apotheek in het buitenland? Dan kunt  u die 
opsturen met een korte toelichting naar de redactie van het Pharmaceutisch Weekblad.

Oosten van de Verenigde Staten, 1999
Verenigde Staten: moederland der ketens, zo ook

“D.R. drugs”. En niet de eerste de beste: “over 60

million prescriptions filled”!
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