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Waarom doen? 



Presentatie 

1. Begrippen systematische review en meta-analyse 
 
2. Hoe te werk gaan bij het opzetten van een review 
 
3. Belangrijke aspecten bij meta-analyse 
 
4. Interpretatie van resultaten 
 
5. Verschil therapeutische en diagnostische reviews 
 



Systematische review 

• Overzicht van gepubliceerde onderzoeken 
(bepaald onderwerp) 

 
• Op een systematische manier  

 
• Volgens protocol 

 
• Methodologische kwaliteit 

 



Systematische review 

Voordelen review 
 
• Overzicht van wat er bekend is op dit moment 

over een bepaald onderwerp 
 
• Overzicht van wat er ontbreekt op dit moment 

in kennis over een bepaald onderwerp 
 



Meta-analyse 

• Is kwantitatieve samenvatting van de resultaten  van 
verschillende onderzoeken  

 
     
→ statistisch poolen → overall schatting van het  
    effect 

 
• Afzonderlijke publicaties → onderzoekseenheden 

 
 



Meta-analyse 
Voordelen van pooling 
 
• Preciezere effectschatting dan in de afzonderlijke 

onderzoeken mogelijk is (meer patiënten) 
 
• Detectie van kleinere effecten 
 
• Detectie van effecten in subgroepen 
 
• Verschillende behandelopties kunnen met elkaar 

vergeleken worden ook als ze nooit in één onderzoek 
met elkaar vergeleken waren – netwerk meta-
analyse                                      

                                                                         
 
                                                       

 
 
 

AANNAMES! 



Opzet review 

1. Expliciete vraagstelling 
2. Elektronische search in online databases 
3. Selectie studies volgens in-exclusiecriteria 
4. Kwaliteitsbeoordeling 
5. Data extractie en presentatie van gegevens 
6. Combineren van resultaten (poolen) 
7. Sensitiviteitsanalyse 
8. Conclusie 
 

Tevens Checklist! 
(bestaande review beoordelen) 



Opzet review 

1. Expliciete vraagstelling (PICOT) 
 
P = patient 
I =  intervention 
C = control 
O = outcome 
T = time  
 

 

Wat is de impact van (I)…op (O)…in vergelijking met (C)… 
 
binnen een bepaalde tijdsperiode (T)…bij een patiënt met de  
 
volgende kenmerken (P)…? 



Opzet review 

2. Elektronische search in online databases 
 
• Medline, Embase, Pubmed, Cochrane…..plus 

referenties van verzamelde artikelen (snowball 
effect) 
 

• Search moet reproduceerbaar zijn (search-
termen, periode wanneer gezocht is) 
 

• Extra: Funnel plot (aanwijzing publicatiebias) 
 

 



Opzet review 

3. Selectie volgens  
    in-exclusiecriteria 
 
• ≥ 2 reviewers onafhankelijk van  
    elkaar 
 
• Liefst geen taalrestrictie  
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Opzet review 

4. Kwaliteitsbeoordeling 
 
• ≥ 2 reviewers onafhankelijk van elkaar 
 
• Gevalideerde checklist (bijv. Cochrane Risk of Bias 

tool voor RCT’s) 
 



Cochrane Collaboration’s tool for 
assessing risk of bias 



Opzet review 

5. Data extractie en presentatie van gegevens 
 
• ≥ 2 reviewers onafhankelijk van elkaar 
 
• Template (bijv. in Excel) → belangrijke gegevens 
 
• Per onderzoek per uitkomstmaat een 

puntschatter van het effect → RR, OR, 
gemiddelde verschilscore (+ 95%BI) 
 

 
 



Opzet review 

6. Combineren van resultaten (poolen) 
 
• Check of poolen mogelijk is 

 
• Keuze van statistisch model (afhankelijk van 

aanwezigheid van heterogeniteit) 
 
• Event. subgroep analyse (vooraf inplannen) 
 



Opzet review 

7. Sensitiviteitsanalyse 
 
• Bijv. studies van lage methodologische kwaliteit 

eruit laten  
    
    → impact op bevindingen? 

 



Opzet review 

8. Conclusie 
 
• Antwoord op de klinische vraag, ondersteund 

door resultaten 
 



Termen 

Funnelplot 
 

Poolen 
 

Fixed effect model 
 

Forestplot 
 

Random effects model 
 

Heterogeniteit 
 

Publicatiebias 
 



Poolen 

• Als de onderzoeken op elkaar lijken → resultaten 
gecombineerd tot één samenvattende schatting 
→ gewogen gemiddelde 

• Wegingsfactoren → grootte van het onderzoek 
                                    → deelnemers met ‘event’ 
• Hoe groter onderzoek des te sterker  
    hij meeweegt 
m 
• Resultaat → preciezere schatting (95% BI smaller) 

 
 
 

 
 



Poolen 

• Als de onderzoeken op elkaar lijken → resultaten 
gecombineerd tot één samenvattende schatting 
→ gewogen gemiddelde 

• Wegingsfactoren → grootte van het onderzoek 
                                    → deelnemers met ‘event’ 
• Hoe groter onderzoek des te sterker  
    hij meeweegt 
m 
• Resultaat → preciezere schatting (95% BI smaller) 

 
 
 

 
 

meer gewicht 

groot/veel 



Grafische weergave meta-analyse 

Meta-analyse: principes en valkuilen; Wim Opstelten en Rob J.P.M. Scholten  

 

Forestplot 



Grafische weergave meta-analyse 

Meta-analyse: principes en valkuilen; Wim Opstelten en Rob J.P.M. Scholten  

 

Forestplot 

       n    event    gewicht 
1) 30     20          26,2 
2)   48     29          45,7 
3)   50     15          28,1 



Grafische weergave meta-analyse 

Meta-analyse: principes en valkuilen; Wim Opstelten en Rob J.P.M. Scholten  

 
Kracht van meta-analyse 



Publicatiebias? 

• Uitsluiting ‘negatieve’ onderzoeken → gunstige 
effectschatting 

• Funnelplot:  alle onderzoeken → effectschatting 
uitgezet tegen de precisie van de schatting 

 

  

Geen bias -symmetrie Bias – asymmetrie 
(kleine studies met ‘geen effect’ 
ontbreken) 

Bias – asymmetrie 
(kleine studies van lage  
methodologische kwaliteit  
geven overschatting) 

 funnel 
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Heterogeniteit 

Klinische heterogeniteit  
 
Als PICOT niet hetzelfde 
• Patiënten (zelfde stadium van ziekte) 
• Interventie (reproduceerbaar) 
• Uitkomst (eenheid? op dezelfde manier gemeten?) 

 
Statistische heterogeniteit 
Als de resultaten van de studies sterk verschillen 

 



Opties bij heterogeniteit 
1. Niet poolen  
      → studies klinisch niet homogeen 
      → aanzienlijke statistische heterogeniteit 

 
2. Random effects model 
    → middelmatige statistische heterogeniteit 
 
3. Fixed effect model 
    → nauwelijks statistische heterogeniteit 



Statistische heterogeniteit 
Check 
• ‘Eye-ball’ test → kijk naar de Forestplot 
    → schattingen effect ongeveer gelijk?  
    → overlap in 95% BI’s? 
 
• I2 – statistiek = % variatie tussen de effectschattingen dat 

toegeschreven kan worden aan heterogeniteit  
 

     < 30% - lage heterogeniteit 
     > 60% - aanzienlijke heterogeniteit 

 
 



Poolen 

• Random effects model → verdisconteren van 
heterogeniteit 

    → verschillende effecten in onderzoeken niet    
 alleen door toevalsvariatie maar er is 
 daadwerkelijk verschillend effect getoond 
 
• Fixed effect model 
    → studies schatten allemaal hetzelfde effect,  
         verschillen berusten op toeval 
    → smallere BI’s, preciezere schatting 

 



 
Klinische heterogeniteit  

 
• Studies niet homogeen → niet poolen → 

misleidend resultaat 
 
• Optie → klinisch homogene subgroepen 

onderscheiden → subgroep analyse 



Subgroep analyse 

Meta-analyse: principes en valkuilen; Wim Opstelten en Rob J.P.M. Scholten  

 



Beoordeling/conclusies review 
• Expliciete vraagstelling 
 
• Stappenplan 
 
• Zijn de onderzoeken methodologisch op niveau 
 
• Is er voldoende homogeniteit voor poolen 

 
• Resultaten helder weergegeven (per onderzoek de originele gegevens – 

resultaat van de statistische toetsing), identieke associatiematen  
 

• Meta-analyse (gebruikte modellen, sensitiviteitsanalyse, enz.) 
 
• Kan de klinische vraag beantwoord worden aan de hand van de review 



Level of evidence 

Indeling van literatuur betreffende interventie / therapie naar de mate van bewijskracht 
  

A1 Systematische reviews (meta analyses) die ten minste enkele onderzoeken van A2-
niveau bevatten, waarbij de resultaten van de afzonderlijke onderzoeken consistent 
zijn. 
  

A2 Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek van goede kwaliteit van voldoende omvang 
en consistentie. 
  

B Gerandomiseerde klinische trials van matige kwaliteit of onvoldoende omvang of 
ander vergelijkend onderzoek (niet-gerandomiseerd, vergelijkend cohortonderzoek, 
patiënt-controle onderzoek). 
  

C Niet vergelijkend onderzoek. 
  

D Mening van deskundigen, bijvoorbeeld specialistenpanel. 





 
Diagnostische reviews 

 
• Meer variatie te verwachten tussen onderzoeken 

(heterogeniteit) dan bij de RCT’s 
 

• Diagnostische onderzoeken verschillen vaak van opzet, de 
studies zijn soms methodologisch zwak 
 

• Verschillen zoals: ander afkappunt (normaal/niet normaal), 
verschillen in de gebruikte testen (index/referentie), 
verschillen tussen patiënten populaties → kan grote impact 
hebben op de (waardes) gevonden Se en Sp…………….  
 

    => moeilijker om te poolen 
 



Referenties 

 
 
 
 
 
 
Statistiek 

National Institute for Health and Care Excellence 
Improving health and social care through 
evidence-based guidance 
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