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Welkom bij de 1e Tele-ARENA van 2016 

• Tele-ARENA = telefonische nascholing infectieziekten en onderzoek bij en voor GGD-en in AMPHI regio.  
 
  

Teleconferentie: 
Inbellen om: 12:25u 
Inbelnummer: 070-3043301 
Wachtwoord: 37471404  
 
• Start: telefoon op luisterstand (kan op het toestel, of door  intoetsen “16”) 
• Vragen tussendoor mag  altijd (eerst telefoon uit luisterstand zetten: op toestel of “16”) 

 

 

 

En als je er niet bij kunt zijn: de presentatie + audio-bestand komt op de AMPHI site te staan.   

http://www.academischewerkplaatsamphi.nl/Over-Amphi/Onderwijs/Scholing-GGD-medewerkers.aspx 
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Wetenschappelijk Onderzoek 

• Onderzoek naar oorzaken van ziekte en gezondheid 

• Op zoek naar factoren die samenhangen met ziekte en gezondheid 

 

 

 

 

 

   

Blootstelling / Determinant / Risicofactor            Ontstaan van ziekte 
 

Er zijn verschillende manieren om dit te onderzoeken: 

1. Optreden van ziekte (incidentie) in mensen met of zonder de risicofactor  

2. Mate van blootstelling (hoe vaak komt de risicofactor voor) in mensen met of zonder de ziekte  
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Onderzoeksvraag    

  
  
 

? 

Is roken een risicofactor voor verkoudheid? 
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Paradigma  =  experiment 
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Observationeel onderzoek 

 

1. Dwarsdoorsnede onderzoek  

2. Cohort onderzoek 

3. Patiënt-controle onderzoek 
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Dwarsdoorsnede onderzoek 

     
 
      
 
 
 
 
 

Bent u nu verkouden?        Hoeveel sigaretten rookt u nu? 
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Observationeel onderzoek 

 

1. Dwarsdoorsnede onderzoek  

2. Cohort onderzoek 

3. Patiënt-controle onderzoek 
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Cohort onderzoek 

1. Meten van determinant in 
onderzoekspopulatie   

3. Meten van effect: 
wie wordt er ziek en wie niet 

2. Prospectief 
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Wat is een cohort? 

Een cohort is een groep mensen:  
• die al dan niet is blootgesteld (aan de risicofactor) 
• die voor een bepaalde periode wordt gevolgd om te kijken wie er wel 

en niet ziek wordt 
 

Voorbeelden: 
• Inwoners van een stad (of 2 steden met verschillende blootstelling) 
• Een geboorte cohort 
• Een cohort van mensen die een bepaald evenement bezochten 

(retrospectief, bv. uitbraak onderzoek na bruiloft) 
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  Cohort onderzoek 

determinant ziekte 

 + 

-  

 + 

- 
cohort 

tijd 

onderzoek 
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Rokers 

Niet-rokers 

Verkouden 

Niet verkouden 



Cohort onderzoek 

 Doel: 
• Bestuderen of een bepaalde risicofactor (blootstelling) gerelateerd is 

aan een ziektemaat 
 

Bij aanvang: 
• Definitie van cohort, blootstelling en ziekte 

 
 

Resultaat: 
• Vergelijken van de ziektefrequentie tussen mensen met en mensen 

zonder de risicofactor (Relatieve Risico)  
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900  
niet-rokers 

100 rokers 

Ziekte incidentie (verkoudheid)  
 

= Nziek_rokers / totaal aantal rokers 

 
= Nziek_niet-rokers / totaal aantal niet-rokers 

Cohort onderzoek (n=1000) 
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Relatieve risico (RR) (95% betrouwbaarheids interval) 

 

Verkouden 

Niet 

verkouden 

Roker 20 80 100 

Niet-roker 72 828 900 

92 908 1000 

RR = 

20% 
 

   8% 
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72/900 
=  2,5  (95% BI: 1,3 – 3,5) 

20/100 

Ziekte incidentie 

= 
20% 

8% 



Cohort onderzoek -> Relatieve risico (RR) 

 

Ziek 

 

Niet ziek 

Blootgesteld a b a+b 

Niet-blootgesteld c d c+d 

RR = 

15 

c/c+d 

a/a+b 



Interpretatie van het Relatieve Risico (RR) 

            RR>1  

         RR=1 

         RR<1 Beschermende  
factor 

Risicofactor 

Geen verband 
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Voordelen van cohort onderzoek 

• Directe berekening mogelijk van:  
• Ziekte incidentie in blootgestelden en niet-blootgestelden 
• Relatieve Risico 
 

• Ook bruikbaar als blootstelling zeldzaam is 
 
 
• Tijdsafhankelijkheid tussen blootstelling en ziekte is duidelijk  
 
• Minder problemen van informatie bias 

• Met name bij prospectieve cohort studies, waar blootstelling is gemeten 
wanneer ziekte nog niet bekend is 

 
• Bij GGD onderzoek naar infectieziekten: vaak retrospectief 
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Nadelen cohort onderzoek 
• Kostbaar  

 
• Grote onderzoekspopulatie nodig 
 
• Niet bruikbaar voor zeldzame ziekten 
 
• Niet bruikbaar wanneer er lange tijd zit tussen blootstelling en ziekte (prospectief) 
 
• Arbeidsintensief (prospectief) 
 
• Onderzoeksdeelnemers kunnen vroegtijdig onderzoek verlaten (Loss to follow up) 
 
• Blootstelling kan soms veranderen in de tijd 
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Observationeel onderzoek 

 

1. Dwarsdoorsnede onderzoek  

2. Cohort onderzoek 

3. Patiënt-controle onderzoek 
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Patiënt-controle onderzoek  

1. Selectie onderzoekspopulatie: 
- patiënten (verkouden) 
- controles (niet verkouden) 

3. Gegevens verzamelen over 
determinant(en) in het verleden 
(rookgedrag van patiënten en controles) 

2. Retrospectief 
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  Patiënt-controle onderzoek  

determinant ziekte 

 + 

- 

 + 

- 

patiënt-controle 

tijd 

onderzoek 
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Rokers 

Niet-rokers 

Verkouden 

Niet verkouden 



Patiënt-controle onderzoek 

 Doel: 
• Bestuderen of een bepaalde risicofactor (blootstelling) gerelateerd is 

aan een ziektemaat 
 

Bij aanvang: 
• Definitie van patiënten en controles en blootstelling  
• Let op: patiënten en controles moeten uitzelfde bronpopulatie 

afkomstig zijn (als een controle een patiënt was geweest, dan had deze als patiënt 

gelesecteerd moeten kunnen worden) 

 
Resultaat: 
• Vergelijken van de blootstellingsfrequentie tussen mensen met en 

zonder de ziekte (Odds Ratio)  
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Odds Ratio (OR) (95% betrouwbaarheids interval) 

 

Verkouden 

Niet 

verkouden 

Roken 20 10 30 

Niet roken 80 90 170 

100 100 200 

66% 
 

47% 
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OR = 
10/90 

20/80 
= 2,25 (95% BI: 1,3 – 4,1) 

In patiënt-controle onderzoek kan ziekte incidentie niet worden geschat en geen RR worden berekend. 
Oplossing: berekening van Odds Ratio:  
 de verhouding tussen wel en niet roken onder patiënten (20/80) t.o.v.  
 de verhouding tussen wel en niet roken onder controles (10/90). 

Ziekte incidentie 



Patiënt-controle onderzoek -> Odds Ratio (OR) 

 

Ziek 

 

Niet ziek 

Blootgesteld a b 

Niet-blootgesteld c d 

a+c b+d 
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OR =  = 
b/d 

a/c 

b * c 

a * d 



Interpretatie van een Odds Ratio (OR)  

            OR>1  

         OR=1 

         OR<1 Beschermende  
factor 

Risicofactor 

Geen verband 
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DUS: interpretatie van OR is hetzelfde als dat van RR 



Voordelen van patiënt-controle onderzoek 

 

• Ook bruikbaar als ziekte zeldzaam is 
 
• Ook bruikbaar als er een lange tijd zit tussen blootstelling en 

optreden van ziekte 
 
• Lagere kosten 
 
• Kleinere onderzoekspopulatie 
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Nadelen patiënt-controle onderzoek 

• Niet bruikbaar voor zeldzame blootstellingen 
 

• Uitkomstmaat is OR (lastigere interpretatie dan RR) 
 

• Hogere kans op informatie / recall bias (gegevens over expositie kunnen 

gekleurd zijn doordat ziekte reeds is opgetreden - retrospectief) 

 
• Selectie bias door verkeerde selectie van controle groep  
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Voorbeeld uit de praktijk  

Mazelenonderzoek GGD GZ 
Helma Ruijs; Anne de Munter-Mulder, 

Alma Tostmann (AMPHI) 















Samenvatting cohort onderzoek 
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1. Bepaal welke blootstelling en welke ziekte je wilt onderzoeken en 
hoe je dit definieert 
 

2.  Bepaal je onderzoekspopulatie / defineer je cohort 
 

3.  Identificeer:    
 Wie blootgesteld is / wie de risicofactor heeft 
 Wie niet blootgesteld is / wie de risicofactor niet heeft 

 
4. Meet de incidentie van ziekte gevallen in beide groepen 

 
5. Vergelijk de incidentie van ziekte gevallen tussen beide groepen 

(blootgestelden versus niet-blootgestelden)  RR (Relatieve Risico) 



Samenvatting patiënt-controle onderzoek 
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1. Bepaal welke blootstelling en welke ziekte je wilt onderzoeken en 
hoe je dit definieerd 
 

2.  Identificeer je patiënten en JUISTE controles 
 

3. Meet de blootstelling / risicofactor(en) in beide groepen 
 

4. Vergelijk de odds op blootstelling tussen beide groepen (patiënten 
en controles) OR (Odds Ratio) 

 (NB: bij zeldzame ziekte is OR goede benadering voor RR) 



Tele-ARENA’s in 2016 

• Voor 2016 zijn nog de volgende Tele-ARENA’s ingepland.  
 
Datum (van 12:00-13:00u) 
• Donderdag 9 Juni 2016 
• Dinsdag 13 September 2016 
• Donderdag 8 December 2016 
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Verdere informatie 
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FEM WIKI (Field Epidemiology Manual) 
Analytical study designs: https://wiki.ecdc.europa.eu/fem/w/wiki/analytical-study-designs 
Cohort studies: https://wiki.ecdc.europa.eu/fem/w/wiki/cohort-studies  
Case control studies: https://wiki.ecdc.europa.eu/fem/w/wiki/128.case-control-studies           
Choosing a reference group: https://wiki.ecdc.europa.eu/fem/w/wiki/choosing-a-reference-group 
  
CDC Principles of Epidemiology course 
Hele cursus: http://www.cdc.gov/ophss/csels/dsepd/ss1978/ 
Lesson 1, section 7: Analytical epidemiology (incl study designs) 
http://www.cdc.gov/ophss/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section7.html  
 
 
 
Ter info: 
ESCAIDE (European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology) 28-30 November 2016, Stockholm  
Call for abstracts: 11 April – 11 May 2016 
Theme: “data for action”.  
For tips on how to write an abstract, and showcase its novelty and added value for public health, take the ECDC e-course on 
abstract writing starting in April. https://eva.ecdc.europa.eu/  
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