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centra in Nederland, mits onder voorwaarde dat er duidelijke 
afspraken worden gemaakt.

wetenschappelijke refresher; significantie

Een significant verschil betekent dat er een daadwerkelijk ef-
fect wordt gemeten. De klassieke statistiek is gebaseerd op 
de nulhypothese (H

0
) die definieert dat er geen effect of rela-

tie bestaat met de hypothese. Er wordt meestal gekozen voor 
een magische alfa van 0,05 (hetgeen een arbitraire waarde 
is, 0,1 of 0,01 kunnen ook gekozen worden, afhankelijk van 
de onderzoeksvraag) waarbij er een analyse wordt verricht, 
bijvoorbeeld een T-test die een p-waarde berekent. Indien de 
p-waarde kleiner is dan de alfa, dan wordt er gezegd dat er 
sprake is van een significant resultaat. Deze benadering is 
eigenlijk niet helemaal juist. 

Ten eerste is er bij een significant resultaat alleen de conclu-
sie dat de H

0
 niet correct is. Bijvoorbeeld bij het meten van 

het effect van de hoeveelheid procedures op de operatietijd; 
wordt de H

0
 als volgt gedefinieerd: er is géén relatie tussen 

de hoeveelheid procedures op de operatietijd. Na een regres-
sieanalyse tussen operatietijd en de hoeveelheid reeds uitge-
voerde procedures komt er een p-waarde naar voren kleiner 
dan 0,05. Dit betekent dat er wel een relatie is tussen de hoe-
veelheid procedures en de operatietijd, maar het zegt niet dat 
de hoeveelheid procedures de operatietijd verkleint zoals een 
clinicus direct verwacht. Kortom; als onderzoeker willen we 
niet weten of er géén verschil is. Wat we willen weten is of er 
een inverse relatie is tussen de hoeveelheid uitgevoerde pro-
cedures en de operatietijd. Kortom of de onderzochte data 
de H

0
 of de alternatieve hypothese waarschijnlijker maakt. 

Meestal weten we namelijk dat de H
0
 niet waar is zoals in 

het voorbeeld. 

De p-waarde zegt eigenlijk niets over de grootte het ‘aange-
toonde effect’ waardoor de rol van de p-waarde dus eigenlijk 
heel klein is. Een ’effect size’ zegt wel iets over de kracht van 
de relatie of het effect. De p-waarde is erg afhankelijk van de 
sample size. Een kleine p-waarde kan een reflectie zijn van 
een grote ‘sample size’. Dit noem je dan een type I-error; 
het verwerpen van de H

0
 terwijl dit niet terecht is. Tegelij-

kertijd kan de afwezigheid van een significante waarde een 
type II-error reflecteren. In de plastische chirurgie worden 
er vaak kleine sample sizes gebruikt. Een manier om de type 
II-errors beter te kunnen interpreteren is het weergeven van 
het effect en ‘confidence intervals’ in plaats van alleen de p-
waarde. Hierdoor kun je soms concluderen dat er een groot 
klinisch effect is, waardoor het waarschijnlijk is dat toeval 

wetenschappelijke agenDa

Een eerste stap in het veldonderzoek is gezet door u te vra-
gen welk type onderzoek er nu nodig is in de plastische 
chirurgie. 59 plastisch chirurgen, assistenten in opleiding, 
onderzoekers of betrokkenen bij onderzoek vulden de vra-
genlijst in. De overgrote meerderheid van de ondervraagden 
deed onderzoek in de reconstructieve chirurgie of de hand. 
Respondenten werd gevraagd naar hun huidige onderzoeks-
veld en financiering, maar ook naar welke zaken over 5 jaar 
bekend zouden moeten zijn binnen de plastische chirurgie 
om in de kliniek van te kunnen profiteren. Dit heeft geresul-
teerd in 5 vragen die een doel zouden kunnen vormen om uit 
te zoeken in de komende 5 jaar.: 
• Wat is de beste operatie voor CMC 1-artrose?
• Wat zijn de langetermijnresultaten van autologe vet-

transplantatie (lipofilling) voor verschillende indicaties, 
zoals de hand en de borst?

• Wat is de effectiviteit en veiligheid van fillers?
• Wat is de effectiviteit en veiligheid van borstimplanta-

ten?
• Is er plaats voor chirurgische behandeling van lymfoe-

deem?

De komende maanden wordt het veldonderzoek uitgebreid 
naar de perifere praktijk, patiënten verenigingen, zorgverze-
keraars en de overheid om een nationale toekomstvisie in de 
plastische wereld te initiëren samen met u.

Interessant genoeg werken we veel samen met patiëntenver-
enigingen, andere geneeskundige disciplines (voornamelijk 
heelkunde, radiologie, statistiek en epidemiologie) en para-
medici, maar innovatieve bedrijven worden niet genoemd 
als partners om onderzoek te doen. Het grootste deel van het 
onderzoeksgeld komt uit eigen budget of vanuit de afdeling 
(80%). Meer dan 90% wil graag samenwerken met andere 
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Is dit de beste behandeling voor deze patiënt? Kan de operatie ook ver-
beterd worden? Waarom heeft mijn collega andere resultaten van zijn 
behandelingen? 
In ons vakgebied is het essentieel om te innoveren en daarbij hoort een 
goede studieopzet, dataverzameling en analyse van de gegenereerde data. 
De afgelopen NVPC wetenschapsdag liet weer talloze initiatieven zien 
die in het hele land worden geïnitieerd en uitgevoerd. De wetenschap-
pelijke koepel heeft tot doel om onderzoek in de plastische chirurgie te 
faciliteren: het bundelen van kennis en krachten, het centraliseren van 
onderzoek, het opstellen van een wetenschappelijke agenda, het coördi-
neren van samenwerking om dubbel werk te vermijden, en het facilite-
ren van onderzoek financiering.
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of de ‘sample size’ geen significant resultaat laten zien. Een 
significant effect zonder klinische consequenties helpt ons 
in de dagelijkse praktijk niet verder. Een review of meta-ana-
lyse kan tevens de resultaten van verschillende studies mee-
nemen en zodoende tot een ‘grotere’ ‘sample size’ komen en 
een betere voorstelling maken van het effect.

Ten slotte leidt de p-waarde tot een sterke publicatiebias aan-
gezien voornamelijk significante data worden gepubliceerd. 
Maar ook kleine populaties laten leerzame resultaten zien. 
Het is in ieder geval goed om de p-waarden niet als hoofd-
modus in de resultatensectie te laten innemen.

Surgical options for flexor and extensor tendon problems 
in the upper extremity
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