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Samenvatting

Vaak komt het bewijs waarop beslissingen over interventies zijn gebaseerd   uit 
observationeel onderzoek. Een veelvoorkomend probleem in dergelijk niet-
gerandomiseerd onderzoek is confounding. Confounding vindt plaats wanneer een factor 
het causale verband tussen een determinant en de uitkomst verstoord. Indien niet voor 
dergelijke factoren (confounders) gecorrigeerd wordt is de kans groot dat er verkeerde 
conclusies worden getrokken. 

Omdat confounding veel voorkomt in observationele studies is het noodzakelijk 
volledige informatie te geven over hoe er is omgegaan met eventuele confounding om 
lezers de mogelijkheid te bieden de validiteit van de onderzoeksbevindingen adequaat te 
beoordelen. Derhalve is een belangrijk doel van deze thesis te evalueren of de verslaglegging 
met betrekking tot confounding verbeterde na de publicatie van de STROBE richtlijn. 
Deze richtlijn, die door steeds meer wetenschappelijke tijdschriften wordt aangeraden, 
is speciaal ontworpen om de verslaglegging in observationeel onderzoek te verbeteren.  

Een recente ontwikkeling omtrent het controleren van confounding in observationeel 
onderzoek is het toepassen van designs waarbij patiënten als hun eigen controle 
fungeren (self-controlled designs). Onderzoeken waarbij empirische vergelijkingen tussen 
self-controlled designs of vergelijkingen met meer traditionele parallel groep designs en 
gerandomiseerde onderzoeken worden gemaakt zijn schaars. Een tweede belangrijk doel 
van deze thesis is het toepassen en vergelijken van verschillende self-controlled designs met 
andere designs die gebruikt worden om voor confounding te controleren. 

In hoofdstuk 2 wordt de verslaglegging   met betrekking tot confounding voor en 
na de publicatie van STROBE richtlijn vergeleken. Het aantal gerapporteerde items 
(maximaal 8 items) was vergelijkbaar voor en na de publicatie van de richtlijn (mediaan 
4, interkwartielafstand (IKA) 3-5 vs. mediaan 4, IKA 4-5), ook al verschoof de 
verdeling wel enigszins naar rechts (p<0.001). De resultaten waren vergelijkbaar voor 
wetenschappelijke tijdschriften die de STROBE richtlijn publiceerden, het gebruik van 
de richtlijn aanmoedigden in de instructies voor auteurs, of vereisten dat de auteurs een 
checklist meestuurden waarin ze aangaven op welke pagina ze voldaan hadden aan de 
individuele items van de richtlijn. Onze studie liet zien dat ondanks dat de kwaliteit 
van de verslaglegging met betrekking tot confounding in sommige aspecten verbeterde, 
de algehele kwaliteit nog flink kan worden verbeterd. Meer onderzoek is nodig naar de 
ontwikkeling en evaluatie van strategieën om de kwaliteit van de verslaglegging en met 
name de naleving van de richtlijnen te verbeteren. 
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In hoofdstuk 3 wordt het effect van pravastatine op (recidiverende) urineweginfecties 
geëvalueerd middels een post-hoc analyse van een gerandomiseerde studie (PREVEND-
IT). Daarnaast wordt in dit hoofdstuk het effect van fosinopril, een angiotensine-
converting-enzyme (ACE-)remmer, op urineweginfecties onderzocht. Pravastatine was 
geassocieerd met een verminderd risico op urineweginfecties (relatief risico, 0.43; 
95% CI: 0.21-0.88) en op tweede, oftewel recidiverende, urineweginfecties (hazard 
ratio (HR) 0.25; 95% CI: 0.08-0.77). Geen significant effect werd gevonden voor 
eerste urineweginfecties (HR 0.83; 95% CI: 0.57-1.20). Fosinopril was geassocieerd 
met een verhoogd risico op eerste urineweginfecties (HR 1.82; 95% CI: 1.16-2.88). 
Combinatietherapie met fosinopril en pravastatine had geen significant effect op het 
risico op urineweginfecties. Deze resultaten suggereren dat pravastatine het risico op 
recidiverende urineweginfecties kan verlagen, terwijl fosinopril mogelijk het risico op 
eerste urineweginfecties verhoogd. Echter, vanwege de beperkte omvang van de studie 
zijn er grotere studies nodig om te kijken of deze resultaten kunnen worden bevestigd.

In hoofdstuk 4 wordt de associatie tussen ACE-remmers en het risico op urineweginfecties 
geëvalueerd met behulp van een prescriptie sequence symmetry analysis. In totaal startten 
er 101 (63%) patiënten met ACE-remmers voordat zij met nitrofurantoïne behandeling 
(een proxy voor urineweginfecties) startten, terwijl 60 (37%) patiënten juist beide 
geneesmiddelen in de omgekeerde volgorde startten. Na correctie voor mogelijke trends 
in het voorschrijven van een van beide middelen werd een gecorrigeerde sequence 
ratio (SR) van 1.68 (95% CI: 1.21-2.36) gevonden. Een dergelijke associatie werd niet 
gevonden tussen β-blokkers en nitrofurantoïne (SR 1.01; 95% CI: 0.74-1.38). Deze 
resultaten suggereren, net als de post-hoc analyse van de gerandomiseerde studie, dat het 
starten van ACE-remmer therapie het risico op het ontwikkelen van urineweginfecties 
(tijdelijk) verhoogt.

In hoofdstuk 5 wordt de associatie tussen ACE-remmers en urineweginfecties verder 
onderzocht met behulp van een case-crossover design. Van de geïncludeerde patiënten 
gebruikten er 276 ACE-remmers alleen tijdens het risico-interval en 150 patiënten alleen 
tijdens het controle-interval (gecorrigeerde OR 1.74; 95% CI: 1.42-2.13). Wanneer 
de in- en exclusie criteria gelijk werden gesteld met de prescription sequence symmetry 
analysis werd een iets hoger risico gevonden (gecorrigeerde OR 2.09; 95% CI: 1.68-
2.61). Deze bevindingen suggereren dat ACE-remmers het risico op urineweginfecties 
(tijdelijk) verhogen. Ondanks de overeenkomsten tussen het case-crossover design en de 
prescriptie sequence symmetry analysis, leidde dit laatste design tot lagere effect schattingen 
dan het case-crossover design en de post-hoc analyse van het gerandomiseerde onderzoek. 
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In hoofdstuk 6 wordt de associatie tussen gecombineerd gebruik van selectieve 
serotonine heropname remmers (SSRIs) en niet-steroïde prostaglandine-synthetase-
remmers (NSAIDs) en het risico op het starten van maagzweer behandeling onderzocht 
middels een presciption sequence symmetry analysis. Een vergelijking wordt gemaakt met 
een eerder gepubliceerde cohort studie die gebruik maakte van dezelfde database maar 
niet corrigeerde voor potentiële confounders. In tegenstelling tot de bevindingen van 
de eerdere cohort studie (RR 12.4; 95% CI: 3.2-48.0) was combinatietherapie van 
SSRIs met NSAIDs niet geassocieerd met een hoger risico op maagzweer behandeling 
dan behandeling met NSAIDs alleen (SR 1.48; 95% CI: 0.90-2.49 vs. SR 2.50; 95% 
CI: 2.27-2.76). Onze bevindingen geven aan dat   tenminste een deel van de eerder 
gepubliceerde associatie tussen gecombineerd gebruik van SSRIs met NSAIDs en het 
starten van maagzweer behandeling  kan worden verklaard door ongemeten confounding. 

In hoofdstuk 7 wordt de associatie tussen antibiotica gebruik tijdens de zwangerschap 
en ontwikkeling van astma in jonge kinderen geanalyseerd middels verschillende 
designs: een case-control (patiënt-controle) en een case-sibling design. Beide designs 
gaven vergelijkbare resultaten voor antibiotica gebruik tijdens het derde trimester van 
de zwangerschap (OR 1.37; 95% CI: 1.02-1.83 en OR 1.40; 95% CI: 1.15-1.47). 
Vergelijkbare resultaten werden verkregen wanneer met het case-sibling design tevens 
werd gecorrigeerd voor potentiële trends in het voorschrijven van beide geneesmiddelen. 
Wanneer de zwangerschap als een geheel werd geanalyseerd werd er alleen met het 
traditionele case-control design een verhoogd risico gevonden (OR 1.46; 95% CI: 1.34-
1.59). Deze resultaten duiden er op dat antibiotica gebruik tijdens het derde trimester 
van de zwangerschap is geassocieerd met een klein verhoogd risico op astma in het kind.

In hoofdstuk 8 wordt de overeenstemming tussen gepubliceerde self-controlled en 
parallel groep interventieonderzoeken geanalyseerd op een systematische manier. 
Daarnaast wordt er gekeken of er variabelen zijn die kunnen voorspellen of deze twee 
type designs verschillende resultaten geven. De correlatiecoëfficiënt tussen beide designs 
was middelmatig 0.64 (p<.001). In 221 van de 519 vergelijkingen (43%) was het 
verschil groter dan de vooraf vastgestelde drempelwaarde. Aan de hand van de volgende 
binaire en categorische variabelen kon worden voorspeld of resultaten overeenstemden: 
kortdurende of onderbroken interventie, zeldzame uitkomst, acute uitkomst, de lengte 
van het risico-interval, het type self-controlled design en de steekproefomvang. Er werd 
dus in deze studie gevonden dat de overeenstemming tussen self-controlled en parallel 
groep designs middelmatig is. Discrepanties konden worden voorspeld aan de hand van 
variabelen die aangaven of er werd voldaan aan belangrijke assumpties van self-controlled 
designs, zoals het analyseren van een acute uitkomst.
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Concluderend is er in deze thesis onderzocht of de verslaglegging met betrekking tot 
confounding is verbeterd  na de publicatie van de STROBE richtlijn. Tevens hebben we 
verscheidene self-controlled designs toegepast en vergeleken met designs die op een andere 
manier corrigeren voor confounding. Gebaseerd op de conclusies van de verschillende 
studies uit deze thesis raden we aan om onderzoek te concentreren op de ontwikkeling 
en evaluatie van strategieën om de kwaliteit van de verslaglegging en naleving van de 
richtlijnen te verbeteren in plaats van het toevoegen van weer een nieuwe richtlijn aan 
de steeds maar stijgende stapel; om self-controlled designs toe te passen wanneer er zorgen 
zijn over ongemeten confounders en de onderzoeksvraag geschikt voor een dergelijk 
design lijkt te zijn; om te verifiëren of er wordt voldaan aan belangrijke assumpties 
wanneer een studie design wordt toegepast en het toepassen van sensitiviteitsanalyses 
in het geval van onzekerheid. Tenslotte  adviseren we self-controlled designs empirisch 
te testen en door te ontwikkelen om de belangrijkste beperkingen te overwinnen en 
om nieuwe methodes te ontwikkelen die beter kunnen corrigeren voor confounding in 
observationeel interventieonderzoek.


