
The Department of Clinical Epidemiology and Medical Technology 
Assessment (KEMTA) of the MUMC+ organizes regular masterclasses for 
anyone who is interested in research methodology.  
 
You can find all our (upcoming and past) masterclasses on the KEMTA website: 
https://www.mumc.nl/research/infrastructuur-en-
ondersteuning/partners/kemta/masterclasses  
 
https://www.linkedin.com/company/klinische-epidemiologie-medical-technology-
assessment-kemta/ 
 

Welcome to the KEMTA Masterclasses 



Diagnostiek 

Andrea Peeters 

KEMTA 
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Presentatie 

1. Basis begrippen diagnostiek  
 

2.    Validiteit en reproduceerbaarheid van een test  
        → sensitiviteit (Se), specificiteit (Sp) 
        → kappa (overeenstemming observatie) 
 
3.    Gebruik van de test in de kliniek  
        → diagnostische waarde (DW+, DW-) 
 
4.    Diagnostische studies → methodologie en valkuilen  
     



Vraagstelling onderzoek 

1. Therapeutische vraagstelling 
          Werkt behandeling A beter dan behandeling B? 
 

2. Prognostische vraagstelling 
        Welke prognose kan ik verwachten bij een patiënt met bepaalde                 
        kenmerken? 
       

3.     Diagnostische vraagstelling 
 

         Is test A goed genoeg om de ziekte aan te  
         tonen of uitsluiten? 
 
         Kan ik beter test A gebruiken of test B? 
 
 
 



Diagnostiek 

 

• Gebruik van meetinstrumenten →diagnostische  testen 
 
    a. diagnose stellen (differentiële diagnose) 
 
    b. progressie volgen (follow-up) 
 
    c. impact van therapie evalueren (follow-up) 
 

• Vervolg → beslissing (verder testen? therapie?, etc.) 



Diagnostiek 

Grobee DE, Hoes AW. Clinical Epidemiology. Jones and Bartlett 2009 



Diagnostiek 
 Complex probleem 
 
 → wanneer is iemand “ziek”? verschil met “normaal”?  
 
 → afkappunten normaal/abnormaal 
 
            - nominaal (galstenen ja/nee) 
            - continue (waarde enzym µg/l, punt op een schaal, enz.) 
 
 → variatie tussen populaties                      <->    
 
 → biologische variatie individu, variatie door de dag (piek, laag) 
 
 → meetfouten (meetinstrument, waarnemer) 
 
  
 
 
  

……………. 
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Diagnostische test 

1. Validiteit  
 
→ meet ik de werkelijkheid? 
 

2. Betrouwbaarheid/reproduceerbaarheid  
 
→ krijg ik dezelfde uitkomst bij herhaling? 

 



Diagnostische test 

Validiteit  
 

Populatie → wie zijn ziek? (aantonen) 
                  → wie zijn niet ziek? (uitsluiten) 
 
 => 100% zekerheid → Gouden standaard test 
 

→ als deze test te invasief, te duur….alternatieven? → andere  
     test (beter/makkelijker toepasbaar, minder invasief, goedkoper….) 
 
    deze alternatieve test eerst valideren voordat men hem introduceert in de praktijk 

    hoe goed/valide is de test?  

 

→ validatie studies – vergelijking index en referentie test (liefst gouden standaard) 



Diagnostische test 

Validiteit – maten om dit uit te drukken 

 

  → Sensitiviteit - Se 
  
  → Specificiteit - Sp 
 
  → Likelihood ratio - LR (Se en Sp in een index) 



Diagnostische test 

• Referentie test 
 

• Geeft met zekerheid de verdeling ziek/niet ziek                   / 
 

• Gouden standaard  
 
=> als het er niet is dan de best mogelijke alternatief -> dit kan ook een combinatie 
van verschillende testen zijn, of combinatie test(en) en follow-up 
 

• Index test 
• De test die we onderzoeken => hoe goed is deze test?      ? 



Validatie studie 

• Niet zieke en zieke mensen 

 

 

 

• Ik pas de referentie test toe om te bepalen welke mensen ziek en gezond zijn 

 

 

 

• Ik pas de index test toe en kijk of hij correct heeft “gediagnosticeerd” 
 
Kan de index test dit ook zoals de referentie test?  
Zijn er fouten in de uitslagen?  

 



2 x 2 Tabel 

ziek niet ziek Total 

test + a b a+b 

test - c d c+d 

Total a+c b+d a+b+c+d 

Index test 

Referentie test 



2 x 2 Tabel 

ziek niet ziek Total 

test + 100 0 100 

test - 0 250 250 

Total 100 250 350 

Index test 

Referentie test 



2 x 2 Tabel 

ziek niet ziek Total 

test + 100 0 100 

test - 0 250 250 

Total 100 250 350 

Index test 

Referentie test 

 
 
 
 
 
 

Index test doet het even goed als de referentie test 



2 x 2 Tabel 

ziek niet ziek Total 

test + 80 true+     a 

test - 20 false-     c 

Total 100         a+c 

Index test 

Referentie test 

Sensitiviteit → hoe goed kan de test de zieke mensen identificeren 
 
Se = a/a+c 
 
Se = 80/100 = 0.8 → Se = 80%  
 
 



2 x 2 Tabel 

ziek niet ziek Total 

test + 10 false+     b 

test - 90 true-      d 

Total 100          b+d 

Index test 

Referentie test 

Specificiteit → hoe goed kan de test de niet zieke mensen identificeren 
 
Sp = d/b+d 
 
Sp = 90/100 = 0.9 → Se = 90%  



2 x 2 Tabel 

ziek niet ziek Total 

test + 80 true+     a 10 false+     b 

test - 20 false-     c 90 true-      d 

Total 100         a+c 100          b+d 

Index test 

Referentie test 

 
Se = 80/100 = 0.8 → Se = 80%  
 
 
Sp = 90/100 = 0.9 → Se = 90%  



Test accuracy 

Ziekte 

+ - 

 

Test 

+ True 

Positive 

False 
Positive 

- False 
Negative 

True 

Negative 

 
 
 
 
 
 

Total accuracy = (TN + TP) / (TN + TP + FN + FP) 
 

Proportie van “true classifications” 



Gebruik test in kliniek 

 

• Geeft Se en Sp voldoende informatie als het 
gaat om gebruik in de kliniek? 

 

• Niet als het gaat om een “imperfecte” test 
(geen 100% zekerheid) 



Gebruik test in kliniek 

ziek niet ziek Total 

test + 

test - 

Total ? ? 

Index test 

Referentie test 



Gebruik test in kliniek 

ziek niet ziek Total 

test + + 

test - - 

Total 

Index test 

Er zijn ook foutieve uitslagen! 
 
Wat is de kans op een juiste uitslag? =>  Wat is de “diagnostische waarde” van de test? 
                                                                       (in de kliniek) 
 



Gebruik test in kliniek 

ziek niet ziek Total 

test + 80 true+     a 10 false+     b 90          a+b 

test - 20 false-     c 90 true-      d 110        c+d 
Index test 

Diagnostische waarde → hoeveel van de testuitslagen correct zijn 
 
DW+ = a/a+b  DW+ = 80/90 = 0.89 → DW+ = 89%  
 
DW- = d/c+d  DW- = 90/110 = 0.82 → DW- = 82%  



Gebruik test in kliniek 

ziek niet ziek Total 

test + 80 true+     a 10 false+     b 90          a+b 

test - 20 false-     c 90 true-      d 110        c+d 

100 100 200 

Index test 

Diagnostische waarde → hoeveel van de testuitslagen correct zijn 
 
DW+ = a/a+b  DW+ = 80/90 = 0.89 → DW+ = 89%               (Se = 80/100 = 0.80) 
 
DW- = d/c+d  DW- = 90/110 = 0.82 → DW- = 82%               (Sp = 90/100 = 0.90) 



Gebruik test in kliniek 

• DW afhankelijk van de proportie ziek/niet ziek 
(prevalentie)! 

 

• Se, Sp, Pr => mogelijk om DW te berekenen 
voor de betreffende populatie  
 
+ voorspellende waarde (DW+) / + predicitive value (PPV) 
- voorspellende waarde (DW-) / - predicitive value (NPV) 

 

 

 

 

 



Gebruik test in kliniek 

Test+ 
Test- 

Niet ziek 

Ziek 
Test- Test+ 

true positives 

false  
positives 

false negatives 

true negatives 
Sp 

Se 

A B 

C D 

DW+ = C/B+C  (proportie terecht +)                           DW- = A/D+A (proportie terecht -) 
hoge Sp => weinig fout +                                               hoge Se => weinig fout - 
               => goed voor DW+ (aantonen)                                     => goed voor DW- (uitsluiten)   
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Impact van prevalentie op DW+ en 
DW-  

Pr Sensitiviteit Specificiteit PPV NPV 

1% 81% 85% 5% 100% 

10% 81% 85% 38% 98% 

50% 81% 85% 84% 82% 

90% 81% 85% 98% 33% 

DW→ afhankelijk van de proportie ziek/niet ziek (prevalentie) 



Impact van prevalentie op DW+ en 
DW-  

Pr Sensitiviteit Specificiteit PPV NPV 

1% 81% 85% 5% 100% 

10% 81% 85% 38% 98% 

50% 81% 85% 84% 82% 

90% 81% 85% 98% 33% 



Toepassing test 

• Wanneer is de test goed/toepasbaar? 
 

• Welke zekerheid wil ik hebben? Hoe erg is het om: 
 

     a) diagnose missen (consequenties niet behandelen) 
     b) ten onrechte bij iemand diagnose stellen/behandelen 

 
• Welke ziekte, welke populatie, screening?, enz. 

 
     Se <-> Sp => trade-off 
 
 

 
 

Se 

Sp 

Sp 

Se 

Verschillende afkappunten (ziek/niet ziek) => ROC curve 
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ROC curve 

------------ Se en Sp bij verschillende thresholds (cut-off’s) gebruikt om te plotten 
------------ random guess 



ROC curve 

Voorbeeld impact verschillende afkappunten  

 

Ischemie hartweefsel  =>     TroponineT in het bloed => MI? 
 
 

  

Afkappunt Se 
 

Sp 
 

0.03 µg/l 97% 88% 

0.067 µg/l 77% 97% 

0.1 µg/l 60% 98% 

Lager afkappunt => makkelijker iemand als MI (ziek)  - test vangt meer zieken 
                                                                                              - tegelijkertijd ook meer fout+ 
 



ROC curve 

Cat boek: Training Critical Appraisal of a Topic, ISBN 978-90-77201-31-2   



ROC curve 

AUC 
   area under 

   the curve 



ROC curve 

AUC 
   area under 

   the curve 



Likelihood ratio 

• The Likelihood Ratio (LR) is the likelihood that 
a given test result would be expected in a 
patient with the target disorder compared to 
the likelihood that that same result would be 
expected in a patient without the target 
disorder 



Likelihood ratio 

Se, Sp gecombineerd in 1 index 

 
 

 

 

 

 

 

LR+ = kans op  +  bij zieke / kans op  + bij niet zieke 
 

 
LR- = kans op  -  bij zieke / kans op  -  bij niet zieke 



Likelihood ratio 



Observer agreement 

• Agreement = 
aantal consistente waarnemingen (+-) / totaal 
aantal waarnemingen => toeval? 

 
• Cohen's kappa maat voor intra- en interobserver 

agreement – met correctie voor 
toevalsovereenstemming (0-1) 
 

• 0 – 1 
 
 toeval      perfecte overeenstemming 

Negatieve kappa =>  
nog minder overeen als men zou  
verwachten volgens toeval 



Observer agreement 

• Agreement = 
aantal consistente waarnemingen (+-) / totaal 
aantal waarnemingen => toeval? 

 
• Cohen's kappa maat voor intra- en interobserver 

agreement – met correctie voor 
toevalsovereenstemming (0-1) 
 

• 0 – 1 
 
 toeval      perfecte overeenstemming 

slecht (k < 0)  
gering (0-0.20)  
matig (0.21-0.40)  
redelijk (0.41-0.60) 
voldoende tot goed (0.61-0.80)  
bijna perfect (0.81-1.00) 



Diagnostische studies 

• Verwachting van goede dg studie 

 

• Goede omschrijving populatie en testen  

• Zieke en niet-zieke mensen in de studie  

• Iedereen beide (alle) testen  

• Goede kwaliteit referentie test  

• Geblindeerde beoordeling uitslagen 

• Beschrijving afkappunten……. 



Bias in diagnostic accuracy studies 

• Selection bias 
• Spectrum bias 
• Imperfect gold standard bias 
• Work-up bias/ verification bias 
• Incorporation bias 
• Disease progression bias 
• Treatment bias 
• Test review bias 
• Reading-Order bias 
• Expectation bias 
• Etc. etc. 

 

Bias 



Diagnostische studies 

• STARD 

    STAndards for the Reporting  
    of Diagnostic accuracy studies  

 



STARD 



STARD  
flow-diagram 

(2015 – updated) 



STARD 
checklist 

(2015 – updated) 



 

                               Bedankt! 

                     Vragen? 



KEMTA Masterclasses 2020 
Please join us on: 
 
18 februari:  Selection and development of patient-reported outcome measures (Merel Kimman) 
17 maart:   Missing data (Sander van Kuijk)      
21 april:    Using machine learning to predict clinical outcomes: an introduction (Ben Wijnen)                      
14 mei:   Trial-based economic evaluation (Brigitte Essers)   
18 juni:   Early HTA (Sabine Grimm/Bram Ramaekers)     
22 september:  Systematic reviews (Andrea Peeters)     
22 oktober:    Qualitative and mixed methods (Yvonne van Eijk/ Daisy de Bruijn)   
17 november:  Statistical analysis – basic course (Sander van Kuijk/ Lloyd Brandts) 
19 januari 2021: Wat wil de patiënt? Zin en onzin van meten van patiëntenvoorkeuren (Brigitte Essers) 

 
Time and location: from 16.30 to 18.00 hours in the Oxford building, level S,  room 6.14  
 
To enroll, for additional information, or if you have suggestions for topics please contact Irene Vrancken 
(irene.vrancken@mumc.nl) 
 
 


