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Afbakening presentatieAfbakening presentatie

�� Gaat niet zo zeer over technische Gaat niet zo zeer over technische 
aspecten, b.v. meetstrategie, aspecten, b.v. meetstrategie, 
representativiteit, adembescherming, representativiteit, adembescherming, representativiteit, adembescherming, representativiteit, adembescherming, 
retrospectief inschatten van blootstellingenretrospectief inschatten van blootstellingen

�� Gaat over de gevolgen van fouten in de Gaat over de gevolgen van fouten in de 
blootstellingsgegevens voor de resultaten blootstellingsgegevens voor de resultaten 
van het onderzoekvan het onderzoek



Outline presentatieOutline presentatie

1.1. Algemene aspecten epidemiologieAlgemene aspecten epidemiologie
2.2. Misclassificatie van de blootstellingMisclassificatie van de blootstelling

Gevolgen van misclassificatieGevolgen van misclassificatie3.3. Gevolgen van misclassificatieGevolgen van misclassificatie
4.4. Hoe zijn fout positieve resultaten te Hoe zijn fout positieve resultaten te 

vookomen?vookomen?
5.5. Conclusies/aanbevelingen Conclusies/aanbevelingen 



Epidemiologie IEpidemiologie I

�� Onderzoekt risico factoren van ziektenOnderzoekt risico factoren van ziekten
�� Vergelijkt groepen, maar met gegevens op  Vergelijkt groepen, maar met gegevens op  

individueel niveauindividueel niveau
�� Vergelijkt blootstelling van zieke personen  met Vergelijkt blootstelling van zieke personen  met �� Vergelijkt blootstelling van zieke personen  met Vergelijkt blootstelling van zieke personen  met 

die van gezonde personen (patientdie van gezonde personen (patient--controle controle 
onderzoek) ofonderzoek) of

�� Vergelijkt optreden van ziekte in blootgestelden Vergelijkt optreden van ziekte in blootgestelden 
met niet blootgestelden (cohort onderzoek) met niet blootgestelden (cohort onderzoek) 

�� Alleen nodig bij multicausaliteitAlleen nodig bij multicausaliteit



Epidemiologie IIEpidemiologie II

�� Moet ook aandacht besteden aan andere Moet ook aandacht besteden aan andere 
risico factoren, b.v. rokenrisico factoren, b.v. roken

�� Ook effect van coOok effect van co--expositie op werkplek expositie op werkplek 
�� Moet rekening houden met het biologische Moet rekening houden met het biologische �� Moet rekening houden met het biologische Moet rekening houden met het biologische 

werkingsmechanisme en latentietijdwerkingsmechanisme en latentietijd
�� Blootstellingsmetric (gemiddelde, piek of Blootstellingsmetric (gemiddelde, piek of 

cumulatief) wordt bepaald door cumulatief) wordt bepaald door 
verondersteld werkingsmechanisme, verondersteld werkingsmechanisme, 



twee “soorten” onderzoektwee “soorten” onderzoek

�� Hazard identificationHazard identification: is er uberhaupt een : is er uberhaupt een 
verband tussen een blootstelling en een verband tussen een blootstelling en een 
bepaalde ziekte?bepaalde ziekte?bepaalde ziekte?bepaalde ziekte?

�� Risk characterizationRisk characterization: of dosis: of dosis--respons, is respons, is 
het risico groter bij hogere blootstelling of het risico groter bij hogere blootstelling of 
is er een drempel?  is er een drempel?  



Twee benaderingswijzen:Twee benaderingswijzen:
PatientPatient--controle onderzoekcontrole onderzoek

�� Meestal population based waardoor de Meestal population based waardoor de 
blootstellingssituaties zeer uiteen lopenblootstellingssituaties zeer uiteen lopenblootstellingssituaties zeer uiteen lopenblootstellingssituaties zeer uiteen lopen

�� Meestal gebruik van vragenlijst gegevensMeestal gebruik van vragenlijst gegevens
�� Slechts zelden meet gegevens Slechts zelden meet gegevens 

beschikbaarbeschikbaar



Twee benaderingswijzen:Twee benaderingswijzen:
Cohort onderzoekCohort onderzoek

�� Richt zich op EEN stof en de mogelijke lange Richt zich op EEN stof en de mogelijke lange 
termijn effectentermijn effecten

�� werknemers van een bepaalde fabriek of werknemers van een bepaalde fabriek of 
afdelingafdeling

�� Volgt deze werknemers over langere tijd om Volgt deze werknemers over langere tijd om �� Volgt deze werknemers over langere tijd om Volgt deze werknemers over langere tijd om 
ziekte vast te stellenziekte vast te stellen

�� Vergelijkt optreden van ziekte met een niet Vergelijkt optreden van ziekte met een niet 
blootgestelde groep (algemene bevolking)blootgestelde groep (algemene bevolking)

�� Soms zeer betrouwbare blootstellingsgegevens Soms zeer betrouwbare blootstellingsgegevens 
beschikbaarbeschikbaar



Soorten blootstellingsgegevens in Soorten blootstellingsgegevens in 
epidemiologisch onderzoekepidemiologisch onderzoek

�� Categorisch (ja/nee): Categorisch (ja/nee): 
�� Heeft u gewerkt met oplosmiddelen?Heeft u gewerkt met oplosmiddelen?
�� Persoon is werkzaam geweest op afdeling XPersoon is werkzaam geweest op afdeling X

Persoon heeft cursus openbaar groen Persoon heeft cursus openbaar groen �� Persoon heeft cursus openbaar groen Persoon heeft cursus openbaar groen 
gevolgd en is geslaagdgevolgd en is geslaagd

�� Wat was uw beroep en vervolgens een jobWat was uw beroep en vervolgens een job--
exposure matrix toe passen (of cropexposure matrix toe passen (of crop--
exposure matrix)exposure matrix)



Soorten blootstellingsgegevens in Soorten blootstellingsgegevens in 
epidemiologisch onderzoekepidemiologisch onderzoek

�� KwalitatiefKwalitatief
�� Oplopende blootstellingscategorien, Oplopende blootstellingscategorien, 

bijvoorbeeld geen, laag, midden, hoogbijvoorbeeld geen, laag, midden, hoog
�� Wel pieken, geen piekenWel pieken, geen pieken�� Wel pieken, geen piekenWel pieken, geen pieken



Soorten blootstellingsgegevens in Soorten blootstellingsgegevens in 
epidemiologisch onderzoekepidemiologisch onderzoek

�� KwantitatiefKwantitatief
�� Gebaseerd op blootstellingsmetingen of Gebaseerd op blootstellingsmetingen of 

schattingenschattingen
�� Sleutelbegrip is homogene blootstellingsgroepSleutelbegrip is homogene blootstellingsgroep�� Sleutelbegrip is homogene blootstellingsgroepSleutelbegrip is homogene blootstellingsgroep
�� Vaak minste informatie beschikbaar over de Vaak minste informatie beschikbaar over de 

meest biologisch relevante meest biologisch relevante 
blootstellingsperiodeblootstellingsperiode



Wat zijn de gevolgen van fouten in Wat zijn de gevolgen van fouten in 
de blootstellingsgegevens?de blootstellingsgegevens?

�� Foute schatting van het relatieve risico Foute schatting van het relatieve risico 
(RC)(RC)(RC)(RC)

�� Foute conclusies, fout positieven en fout Foute conclusies, fout positieven en fout 
negatieven (HI)negatieven (HI)



Soorten misclassificatie Soorten misclassificatie 

�� Non differentiele misclassificatie: niet Non differentiele misclassificatie: niet 
gerelateerd aan de ziekte statusgerelateerd aan de ziekte statusgerelateerd aan de ziekte statusgerelateerd aan de ziekte status

�� Differentiele misclassificatie (informatie Differentiele misclassificatie (informatie 
bias): wel gerelateerd aan de ziekte statusbias): wel gerelateerd aan de ziekte status



Gevolgen van Gevolgen van non differentiele misclassificatienon differentiele misclassificatie van van 
de blootstelling   patientde blootstelling   patient--controle onderzoekcontrole onderzoek

OR werkelijk=OR werkelijk=
50X70/30X50=50X70/30X50=

2.32.3

PatientPatient
100100

controlecontrole
100100

Wel blootgesteldWel blootgesteld 5050 3030

OR onderzoek OR onderzoek 
bij 10% missen bij 10% missen 
blootstellingblootstelling
45X73/27X73=45X73/27X73=

2.212.21

PatientPatient
100100

controlecontrole
100100

Wel blootgesteldWel blootgesteld 4545 2727
Wel blootgesteldWel blootgesteld 5050 3030

Niet blootgesteldNiet blootgesteld 5050 7070

Wel blootgesteldWel blootgesteld 4545 2727

Niet blootgesteldNiet blootgesteld 5555 7373



Gevolgen van Gevolgen van non differentiele misclassificatienon differentiele misclassificatie van van 
de blootstelling   patientde blootstelling   patient--controle onderzoekcontrole onderzoek

OR werkelijk=OR werkelijk=
50X70/30X50=50X70/30X50=

2.32.3

PatientPatient
100100

controlecontrole
100100

Wel blootgesteldWel blootgesteld 5050 3030

OR onderzoek OR onderzoek 
bij 10% te veel bij 10% te veel 
blootstellingblootstelling
55X67/45X33=55X67/45X33=

2.482.48

PatientPatient
100100

controlecontrole
100100

Wel blootgesteldWel blootgesteld 5555 3333
Wel blootgesteldWel blootgesteld 5050 3030

Niet blootgesteldNiet blootgesteld 5050 7070

Wel blootgesteldWel blootgesteld 5555 3333

Niet blootgesteldNiet blootgesteld 4545 6767



Gevolgen Gevolgen non differentiele misclassificatienon differentiele misclassificatie
van de blootstelling in cohort onderzoekvan de blootstelling in cohort onderzoek

�� Stel: blootstelling stof veroorzaakt Stel: blootstelling stof veroorzaakt 
verdubbeling ziekte (RR=2)verdubbeling ziekte (RR=2)

�� Stel: 10% van cohort is niet blootgesteldStel: 10% van cohort is niet blootgesteld
�� RR= (0.9X2 + 0.1X1)/1=1.9RR= (0.9X2 + 0.1X1)/1=1.9
�� P.S. non differentiele misclassificatie van P.S. non differentiele misclassificatie van 

de ziekte heeft geen effect op RRde ziekte heeft geen effect op RR



Non differentiele misclassificatieNon differentiele misclassificatie

�� Leidt in patientLeidt in patient--controle onderzoek zowel controle onderzoek zowel 
tot onderschatting als overschatting van tot onderschatting als overschatting van tot onderschatting als overschatting van tot onderschatting als overschatting van 
het relatieve risico (zie Jurek et al 2005)het relatieve risico (zie Jurek et al 2005)

�� Leidt in cohortonderzoek vrijwel altijd tot Leidt in cohortonderzoek vrijwel altijd tot 
een onderschatting van het relatieve risicoeen onderschatting van het relatieve risico



Gevolgen van Gevolgen van differentiele misclassificatiedifferentiele misclassificatie
blootstelling   patientblootstelling   patient--controle onderzoekcontrole onderzoek

OR werkelijk=OR werkelijk=
50X70/30X50=50X70/30X50=

2.32.3

PatientPatient
100100

controlecontrole
100100

Wel blootgesteldWel blootgesteld 5050 3030

OR onderzoek=OR onderzoek=
10% lager bij 10% lager bij 
controlescontroles
50X70/30X50=50X70/30X50=

2.72.7

PatientPatient
100100

controlecontrole
100100

Wel blootgesteldWel blootgesteld 5050 2727

Niet blootgesteldNiet blootgesteld 5050 7070

Wel blootgesteldWel blootgesteld 5050 2727

Niet blootgesteldNiet blootgesteld 5050 7373



Fout positieve bevindingen door Fout positieve bevindingen door differentiele differentiele 
misclassificatiemisclassificatie van de blootstelling patientvan de blootstelling patient--

controle onderzoekcontrole onderzoek
OR werkelijk=OR werkelijk=
50X50/50X50=50X50/50X50=

1.01.0

PatientPatient
100100

controlecontrole
100100

Wel blootgesteldWel blootgesteld 5050 5050

OR onderzoek OR onderzoek 
bij 10% te weinig bij 10% te weinig 
blootstelling blootstelling 
controlescontroles
55X50/45X50=55X50/45X50=

1.21.2

PatientPatient
100100

controlecontrole
100100

Wel blootgesteldWel blootgesteld 5050 5050

Niet blootgesteldNiet blootgesteld 5050 5050

1.21.2
Wel blootgesteldWel blootgesteld 5050 4545

Niet blootgesteldNiet blootgesteld 5050 5555



Gevolgen van differentiele Gevolgen van differentiele 
misclassificatiemisclassificatie

�� Sterke overschatting of onderschatting van Sterke overschatting of onderschatting van 
het relatieve risicohet relatieve risico

�� Reele kans op fout positieve en fout Reele kans op fout positieve en fout 
negatieve bevindingennegatieve bevindingen



Leiden slechte Leiden slechte 
blootstellingsgegevens in de blootstellingsgegevens in de 
praktijk tot foute conclusies?praktijk tot foute conclusies?

�� Oorzaken van fout positieve bevindingen Oorzaken van fout positieve bevindingen 
onderzocht door literatuuronderzoek.onderzocht door literatuuronderzoek.

�� IARC categorie 1 geeft info over terecht IARC categorie 1 geeft info over terecht 
positieve bevindingenpositieve bevindingen

�� Afwijkende tumoren bij deze stoffen zijn Afwijkende tumoren bij deze stoffen zijn 
fout positieve bevindingenfout positieve bevindingen



75 “fout” positieve studies vergeleken met 75 “fout” positieve studies vergeleken met 
150 terecht positieve studies150 terecht positieve studies

�� Geen specifieke blootstelling (JEM) OR=5Geen specifieke blootstelling (JEM) OR=5
�� Geen blootstellingsmetingen OR=1.4Geen blootstellingsmetingen OR=1.4�� Geen blootstellingsmetingen OR=1.4Geen blootstellingsmetingen OR=1.4
�� >50 significantie toetsen  OR=1.6>50 significantie toetsen  OR=1.6
�� DosisDosis--respons analyse positief OR=0.55respons analyse positief OR=0.55
�� Universitaire instelling vs industrie OR=2.2Universitaire instelling vs industrie OR=2.2



Oorzaken fout positieve Oorzaken fout positieve 
bevindingen: bevindingen: 

�� Niet zo vaak door fouten in de Niet zo vaak door fouten in de 
blootstellingsgegevensblootstellingsgegevens

�� Wel door ontbreken specifieke a priori Wel door ontbreken specifieke a priori 
hypothese (JEM)hypothese (JEM)hypothese (JEM)hypothese (JEM)

�� Wel door doen van meervoudige Wel door doen van meervoudige 
statistische analyses, bv verleggen statistische analyses, bv verleggen 
afkappuntafkappunt

�� Ook door meervoudige blootstellings Ook door meervoudige blootstellings 
metricsmetrics



Oplossing:Oplossing:

�� Het creeren van een “Observational Het creeren van een “Observational 
Studies Register” zoals in de clinische Studies Register” zoals in de clinische 
epidemiologieepidemiologieepidemiologieepidemiologie



Conclusies/aanbevelingen IConclusies/aanbevelingen I

�� Een beetje misclassificatie is meestal niet Een beetje misclassificatie is meestal niet 
fataal (beschouw in perspectief van de fataal (beschouw in perspectief van de 
verwachte RRverwachte RR

�� Non differentiele misclassificatie leidt Non differentiele misclassificatie leidt �� Non differentiele misclassificatie leidt Non differentiele misclassificatie leidt 
zowel tot een onderschatting als een zowel tot een onderschatting als een 
overschatting van het relatieve risico overschatting van het relatieve risico 
(Jurek 2005)(Jurek 2005)

�� Bij differentiele misclassificatie is de kans Bij differentiele misclassificatie is de kans 
op foute bevindingen grootop foute bevindingen groot



Conclusies/aanbevelingen IIConclusies/aanbevelingen II

�� Meerdere blootstellingen in een onderzoek Meerdere blootstellingen in een onderzoek 
leidt tot multiple testing leidt tot fout leidt tot multiple testing leidt tot fout 
positieve bevindingenpositieve bevindingen

�� Ook al is het onderzoek gericht op 1 stof, Ook al is het onderzoek gericht op 1 stof, �� Ook al is het onderzoek gericht op 1 stof, Ook al is het onderzoek gericht op 1 stof, 
definieer van te voren de belangrijkste definieer van te voren de belangrijkste 
blootstellings metricblootstellings metric

�� Een specifieke a priori hypothese ook voor Een specifieke a priori hypothese ook voor 
wat betreft de blootstelling voorkomt fout wat betreft de blootstelling voorkomt fout 
positieve onderzoeks bevindingenpositieve onderzoeks bevindingen


