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van een biologische parameter ten gevolge van een blootstel-
ling in onderzoeksverband, bijvoorbeeld leukocytenaantal na 
verwonding, heeft analyse van een observationele cohort de 
voorkeur boven patiënten uit een RCT, omdat er een grotere 
variabiliteit in een observationeel cohort zit dan in een ge-
randomiseerde groep patiënten die aan bepaalde inclusiecri-
teria moesten voldoen. [3] RCTs bevatten over het algemeen 
enkel mannen van jonge tot middelbare leeftijd. Dit komt de 
generaliseerbaarheid van de resultaten niet ten goede. 
Naast gedegen onderzoek naar therapeutische opties is het 
ook van belang dat gekeken wordt naar wat verder onder-
zocht dient te worden. Voor hypothese genererend onder-
zoek is de gecontroleerde opzet van een gerandomiseerde 
trial absoluut onzinnig. Waar in onderzoek naar een thera-
peutisch effect de gerandomiseerde trial het sterkste bewijs 
geeft, gevolgd door prospectieve follow-upstudies, retrospec-
tieve follow-upstudies, case-control studies, en case-reports, 
geeft in hypothesevormend onderzoek de case-report of case-
serie juist de beste opzet weer en is de RCT juist het minst 
geschikt. [2] Bij het opzetten van een RCT moet men vooraf 
hypothese en uitkomstmaten bepalen, en deze vastleggen in 
een protocol. Bij de hypothesegenererend onderzoek mag 
men tijdens analyses of halverwege de datacollectie nieuwe 
ideeën vormen en analyseren. Zowel therapeutisch als etio-
logisch onderzoek zijn nodig, evenals de verschillende on-
derzoeksopzetten, ze dienen alleen een ander doel. 

Zelfs indien er onderzoek gedaan wordt naar therapeutische 
bewijzen kan een gerandomiseerde trial een onhaalbare 
missie zijn. Het opzetten en starten van een RCT kost tijd en 
daarmee ook geld. Tevens haalt maar een derde van RCTs 
de geplande inclusie. Dit komt vaak door te optimistische 
inschattingen over de inclusie. [4] Vaak overschatten medici 
het aantal patiënten dat ze met een bepaalde aandoening 
zien en valt een deel uit doordat ze niet aan de inclusiecri-
teria voldoen. En dan nog een lastig punt: wil de patiënt wel 
meedoen aan de trial? Informed consent verkrijgen blijkt 
zeer lastig in chirurgische trials en het vergt oefening. Of 
consent verkregen wordt is zeer afhankelijk van de behan-
delingen in de trial, maar reken erop dat minder dan 50% 
consent geeft, soms zelfs maar 5%! [5]
Daarnaast, als de uitkomst niet direct, of op korte termijn, 
na behandeling te meten is, dan is het protocollair volgen 
van patiënten een zeer dure en tijdrovende onderneming. 

Een doel van randomiseren is om bekende en onbekende 
variabelen gelijk te houden tussen de onderzoeksgroepen 
en om te zorgen dat de behandelaar geen invloed heeft op 
het protocol dat aan de patiënt wordt voorgeschreven. [1] Wat 
vaak gedacht wordt, is dat randomisatie zorgt voor vergelijk-
bare patiëntkarakteristieken over de verschillende groepen. 
Dit wordt zelfs vaak getest door middel van een vergelijking 
van deze groepen in tabel 1 van een RCT. Bij grote groepen 
is een aantal kenmerken misschien gelijk verdeeld, echter 
gezien de variaties in het menselijk genoom (die alle invloed 
zouden kunnen hebben op uitkomsten) zijn de groepen 
nooit groot genoeg om gelijk te zijn. De variatie tussen de 
groepen berust in ieder geval op toeval. [1] Een positieve p-
waarde in deze beschrijvende tabel 1 rapporteert dus per de-
finitie een vals-positieve bevinding. 
Een ander doel van randomiseren is dat de arts de keuze voor 
de behandelgroep niet beïnvloedt doordat hij niet kan weten 
welke behandeling de patiënt zal krijgen. Als behandelaars 
hebben we immers toch een onderbuikgevoel wat het beste 
voor de patiënt zal zijn, vaak niet gestoeld op wetenschap-
pelijke argumenten, maar op empirische assumpties. Wil-
lekeurige toewijzing van therapie is belangrijk als er een 
‘intended effect’ wordt onderzocht, dan voorkomt randomi-
satie bewuste of onbewuste selectiebias of ‘confounding by 
indication’ (zie NTPC nr. 2, pagina 54-5). [2] Maar in onder-
zoek naar bijwerkingen gaat het om een ‘unintended outco-
me’, de arts kan niet weten welke patiënt een bijwerking zal 
krijgen, hierin is randomisatie dus niet noodzakelijk. In dit 
geval is, gezien de zeldzaamheid van de bijwerking die zou 
leiden tot een hele hoge inclusie voor een RCT,  observatio-
neel onderzoek in de vorm van bijvoorbeeld een case-control 
onderzoek een veel beter design. 
Ook wanneer er onderzoek wordt gedaan naar de waarde 
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Als wetenschappelijke vereniging wil de NVPC met goed onderzoek de 
zorg voor onze patiënten verbeteren. Maar wat is goed onderzoek? De 
‘randomized controlled trial’ (RCT) heeft de status van het beste jongetje 
van de klas verworven. Veel auteurs sluiten hun discussie af met de stel-
ling dat er een grote RCT moet worden opgezet. Bij het opstellen van 
richtlijnen wordt vaak gezegd dat level 1-bewijs ontbreekt; de meta-ana-
lyse van meerdere RCTs of een grote RCT. Het ministerie en de zorgver-
zekeraars vereisen een RCT voordat ze overwegen een behandeling, bij-
voorbeeld mammareconstructie middels lipofilling, te vergoeden. Maar 
zouden we ook zonder kunnen? En wat is randomisatie eigenlijk?
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Indien uitkomsten zeldzaam zijn, is een gerandomiseerde 
trial zelfs niet haalbaar. In veel gevallen kan met een goede 
onderzoeksopzet de data uit observationele studies (bijna) 
net zo goed bewijs leveren als een RCT had kunnen doen. [6] 
 
Concluderend is een RCT vaak een goede onderzoekopzet 
voor het verkrijgen van bewijs voor een (nieuwe of andere) 
therapie. Er zijn echter ook observationele onderzoeksop-
zetten die een vergelijkbaar bewijs kunnen leveren. Een 
epidemioloog kan met u meedenken of een RCT de beste 
optie is, zeker qua investering van kosten en tijd. Het maken 
van een keuze voor de beste studieopzet in het begin van 
het onderzoek is een relatief kleine investering in het hele 
onderzoeksproces. Voor etiologisch of hypothesegenererend 
onderzoek is de RCT vaak zelfs veel minder geschikt dan 
andere alternatieven. 

take home message

De randomized controlled trial is zeker niet het enige mooie 
jongetje in de klas!
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