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Inhoud Masterclass 

 

• Deel 1 (theorie): 

– Het fundament van statistisch toetsen 

– Steekproefgrootte en power 

 

• Deel 2 (casus): 

– Van onderzoeksvraag naar statistische analyse 
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Deel 1: Theorie 



Fundament van statistisch toetsen 

 

• Onderzoeksvraag:  

 “Wat is het effect van intradiscale injectie met methyleenblauw 

 op pijn bij patiënten met chronische discogene lage rugpijn?” 

 

• Studieopzet: 

• RCT MB met lidocaïne versus NaCl 0.9% met lidocaïne 

• Pijn op 6 maanden met numeric rating scale (NRS) 



Fundament van statistisch toetsen 

H0: er is geen verschil in gem. NRS score op 6 maanden 

tussen MB+lido en NaCl+lido 

Ha: er is wél een verschil in gem. NRS score op 6 maanden 

tussen MB+lido en NaCl+lido 

 

Ofwel: 

 

H0: gem. NRS MB+lido = gem. NRS NaCl+lido 

Ha: gem. NRS MB+lido ≠ gem. NRS NaCl+lido 



Fundament van statistisch toetsen 

• Kies een significantiegrens alpha 

• meestal 0.05 of 5% 

 

• Kies de juiste statistische toets 

• t-toets? 

 

• Bereken de p-waarde 

 p > α: H0 niet verwerpen 

 p ≤ α: H0 verwerpen 



Significantie als heilige graal 



“No index [p-value] should substitute for scientific reasoning” 



Oorsprong:  

 

R.A. Fisher: p-waarde als continu bewijs 

tegen H0 

 

“We shall not often be astray if we draw a 

conventional line at 0.05.” (1946) 

 

Neyman-Pearson 



Wat betekent p = 0.01 eigenlijk? Waar of niet 

waar: 

1. Je hebt de nulhypothese absoluut ontkracht 

2. Je hebt de kans gevonden dat de nulhypothese waar is 

3. Je hebt de alternatieve hypothese absoluut bewezen 

4. Je kunt de kans dat de alternatieve hypothese waar is herleiden 

5. Je weet, als je besluit de nulhypothese te verwerpen, de kans dat 

je een foute beslissing neemt 

6. Je hebt een betrouwbare bevinding omdat je, als je dit experiment 

veelvuldig zou herhalen, je in 99% van de gevallen een significant 

resultaat zou krijgen 

Vertaald uit: G. Gigerenzer. Mindless Statistics. The Journal of Socio-Economics 33 (2004) 587–606 





Wat betekent p dan wel? 

“De kans op het gevonden verschil (of effect) of nog groter, 

gegeven dat er in werkelijkheid géén verschil is.” 

P(D|H0) ≠ P(H0|D) 



“The illusion of attaining improbability” 

Als de nulhypothese waar is, dan is het onwaarschijnlijk dat ik dit 

resultaat vind. 

 Dit resultaat is gevonden. 

 Dan zal de nulhypothese niet waar zijn. 

 

Als een persoon Nederlander is, is de kans klein dat hij in de Tweede 

Kamer zit. 

 Deze persoon zit in de Tweede Kamer. 

 Daarom is hij waarschijnlijk geen Nederlander. 

Vertaald uit: J. Cohen. The Earth is Round (p < .05). American Psychologist. Dec. 1994. 



Alternatieven? 

 

• To p or not to p, that is the question 

 

• Focus op klinische relevantie van het 

effect en de precisie waarmee het 

gemeten is (betrouwbaarheidsinterval) 

 

• Besef dat 0.051 ≈ 0.049 

 

• Bayesiaanse statistiek 



Blog: Still Not Significant 

 

https://mchankins.wordpress.com/2013/04/21/still-not-

significant-2/ 

 

“barely escapes being statistically significant at the 5% risk level” 

 

“loosely significant” 

 

“flirting with conventional levels of significance” 
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Steekproefgrootte en power 

 

Kans op type-I fout (H0 verwerpen als in werkelijkheid geen 

verschil is tussen MB+lido en NaCl+lido): α 

 

Kans op type-II fout (H0 niet verwerpen, terwijl er in 

werkelijkheid wél een verschil is): β 



Steekproefgrootte en power 

0  verschil 

α/2 α/2 

Significant verschil Significant verschil 

Verdeling onder H0 



Steekproefgrootte en power 

0  verschil 

Significant verschil Significant verschil  

Verdeling onder H0 Verdeling onder Ha 

Δ 

power (1 – β) 



Steekproefgrootte berekenen 

Rode draad: 

onderzoeksvraag  

  statistische toets  

    steekproefgrootte berekening 

 

• Afhankelijk van 
• Studiedesign 

• Statistische toets voor primaire uitkomst 

• Kans op type-I fout en beoogde power 

• Meetniveau uitkomst 

• Spreiding 

• Grootte van het te detecteren effect 

• (Clustering) 





De statistische toets als diagnostische test 

Effect 

Aanwezig Afwezig 

 

P-waarde 

≤0.05 OK Type-I 

fout 

>0.05 Type-II 

fout 

OK 



De statistische toets als diagnostische test 

Effect 

Aanwezig Afwezig 

 

P-waarde 

≤0.05 1-β 

(power) 

α 

>0.05 β 1-α 

Gelijkenis met sensitiviteit en specificiteit van een diagnostische test? 



De statistische toets als diagnostische test 

Aandoening 

Aanwezig Afwezig 

 

Test- 

uitslag 

+ a b 

- c d 
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Deel 2: Casuïstiek 



Stappenplan 
Begin 

Formuleer de onderzoeksvraag 

Dataverzameling 

Descriptive data analyses 

Geschikte toetsing uitvoeren 

Rapporteren van resultaten 

??? 

??? 

??? 

??? 

??? 



Stap 1 

Begin 

Formuleer de onderzoeksvraag 

Eerste maar misschien wel meest belangrijke stap! 



Formuleer onderzoeksvraag (1) 

• Onderzoeksvraag:  

 “Wat is het effect van intradiscale injectie met methyleenblauw 

 op pijn bij patiënten met chronische discogene lage rugpijn?” 

 

• Studieopzet: 

• RCT MB met lidocaïne versus NaCl 0.9% met lidocaïne 

• Pijn op 6 maanden met numeric rating scale (NRS) 

 



Formuleer onderzoeksvraag (2) 

Pijn op 6 maanden testen met NRS 

 

Hoe wil je dit vergelijken? 

• Gemiddelde op 6 maanden 

• Verschil van baseline 

• Responder vs non-responder 

• 1- of 2-punt daling 

• 30% vermindering 



Formuleer onderzoeksvraag (4) 

Daarna pas: 

Steekproefgrootte berekening op primaire uitkomst! 



Stap 2 

Formuleer de onderzoeksvraag 

Dataverzameling 



Data verzameling 

Denk aan: 

• Voorkómen van missings 

• Blindering (geen invloed op data) 

 



Stap 3 

Dataverzameling 

Descriptive data analyses 



Descriptive data analyses (1) 

Kijk naar: 

• Verkeerde invoer van getallen (99 ipv 9) 

• Outliers 

• Distributie 

• Patronen in missings 

 



Descriptive data analyses (2) 

Kijk naar: 

• Histogram 

• Boxplot 

• Scatterplot 



Descriptive data analyses (3) 



Descriptive data analyses (4) 

Outlier? 

Correcte invoer? 

Terug naar data 



Descriptive data analyses (5) 

Data: 

• Hygiene op de eerste dag van een festival 

 

• Vragenlijst met 5 opties (0-4) 

0= je stinkt naar een rottend lijk wat er al dagen ligt 

4= je rijkt naar roosjes op een mooie lentedag 

 

• Optie 20 niet mogelijk 

• Veranderen in juiste score of een missing 



Descriptive data analyses (6) 

Assumpties parametrische testen: 

• Normaal verdeeld 

• Histogram, skewness, kurtosis, KS-test 

• Homogeneity van variantie 

• Levene’s test 

• Onafhankelijkheid  

  



Stap 4 

Descriptive data analyses 

Geschikte toets uitvoeren 



Geschikte toets uitvoeren (1) 

Bedenken vóór uitvoer van studie! 

Afhankelijk van uitkomstmaat 

 



Geschikte toets uitvoeren (2) 

Data: 

• Lineair 

• Nominaal 

• Ordinaal 



Vraagstelling 1 



Geschikte toets uitvoeren (3) 

Lineaire uitkomst: 

 

Gemiddelde NRS MB versus gemiddelde NRS NaCl 

 

 

 

 

Welke toets? 



Geschikte toets uitvoeren (4) 

T-test! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geschikte toets uitvoeren (5) 

Voorbeeld output SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Gepaard of ongepaard? 

 



Vraagstelling 2 



Geschikte toets uitvoeren (6) 

Categorische uitkomst: 

 

Responder MB versus Responder NaCl 

Responder = 1-punt daling NRS  

 

 

 

 

Welke toets? 

MB NaCl 

Responder 15 5 

Non-responder 3 13 



Geschikte toets uitvoeren (7) 

Pearson’s chi-square test 



Geschikte toets uitvoeren (8) 

Voorbeeld output SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

NB: expected count!? 

 

 



Vraagstelling 3 



Geschikte toets uitvoeren (9) 

Extra variabelen? 

 

 

 

 

 

 

Welke toets? 



Geschikte toets uitvoeren (10) 

Regressie! 



Vraagstelling 4 



Geschikte toets uitvoeren (11) 

Tijdsduur 

 

Tijd tot responder bij MB versus NaCl 

Bv: na 3 weken 1-puntsdaling 

 

 

 

Welke toets? 



Geschikte toets uitvoeren (12) 

Survival analyses! 

 

 

 

 

 

 

Masterclass in April 



Stap 5 

Geschikte toets uitvoeren 

Rapportage van resultaten 



Rapportage (1) 

Denk aan: 

- Keuze voor tabellen of grafieken 

 
Aantal uitgeleende boeken Aantal 

 2010        2011       2012        2013       2014      2015 Cafés    Honden     Banen    Banen      Auto’s  Wegen 



Rapportage (2) 

of 



Rapportage (2) 

Denk aan: 

- Keuze voor tabellen of grafieken 

- Missings 

- Vertaling naar kliniek 



Reporting guidelines 

• CONSORT  Clinical trials 

 

• STROBE  Observational studies 

 

• STARD  Diagnostic accuracy studies 

 

• PRISMA  Systematic reviews 

 

• SQUIRE  Quality improvement studies 

 

• Etc. etc. 
www.equator-network.org 



www.klinischepredictiemodellen.nl 


