
Als optometrist of contactlensspecialist is het belangrijk om op de hoogte te blijven van alle 
ontwikkelingen in ons vakgebied. Tijdens bijscholing of in vakliteratuur worden we regelmatig 
geconfronteerd met onderzoeksresultaten. Het is zaak deze resultaten op waarde te schatten, 
zodat het gebruikt kan worden in de dagelijkse praktijk. In dit artikel worden de essentiële punten 
van een onderzoek besproken en worden enkele begrippen uitgelegd.

Een klinische studie
Een klinische studie heeft als doel het effect van een 
bepaalde behandeling op een mens te begrijpen en te 
vergelijken. In de contactlenswereld is die behandeling 
het dragen van een contactlens. Een onderzoek 
valt of staat met het formuleren van een heldere 
doelstelling. Deze doelstelling moet in het begin 
worden vastgesteld. De hypotheses zijn de individuele 
vraagstellingen waar het onderzoek antwoord op wil 
geven. Ook deze vragen worden voor de start van het 
onderzoek nauwkeurig gedefineerd en kunnen als het 
protocol is opgesteld niet meer veranderd worden. 
 
Studieontwerp
In contactlensstudies worden twee verschillende 
studieontwerpen gebruikt:
- parallelgroepstudie
- cross-overstudie
Bij een parallelgroepstudie gebruikt de ene groep de 
testlens en de controle groep de controlelens. Deze 
methode is ideaal voor het beoordelen van subjectieve 
lensprestaties, maar vraagt om een grote steekproef. 
 

In het geval van een cross-over studie gebruiken 
beide groepen alle twee de lenzen. Groep A begint 
met lens 1 en stapt na een vastgestelde tijd over naar 
lens 2. Groep B begint met lens 2 en stapt op een 
gegeven moment over naar lens 1. Deze methode 
is bruikbaar voor het beoordelen van bijvoorbeeld 
de corneafysiologie. Let echter wel op mogelijke 
overdraagbare effecten. Voor beide studieontwerpen 
geldt dat proefpersonen willekeurig in een groep 
moeten worden ingedeeld om vooroordelen te 
voorkomen.
 
Variaties
Een studie kan verder bilateraal (zelfde lens in beide 
ogen) of contralateraal (verschillende lenzen in de 
ogen) zijn. Sommige studies zijn multi-centre, anderen 
zijn single-site. De ene studie is een prospectieve 
studie (produceert nieuwe data), terwijl de andere 
studie retrospectief is (beoordeeld bestaande data). 
De lengte van een studie, maar ook de locatie en de 
maand kan relevante informatie geven. Denk hier 
bijvoorbeeld aan allergieën. Alle variabelen anders dan 
de testvariabelen die mogelijk invloed hebben op de 
resultaten (bijvoorbeeld voormalig dragen van lenzen, 
leeftijd en geslacht van proefpersoon, cilinders etc.) 
moeten gecontroleerd en gerapporteerd worden. 
 
Maskeren
Maskeren wordt gedaan om vooroordelen zo minimaal 
mogelijk te maken. In open-label studies wordt 
niets gemaskeerd. In een enkel-blind onderzoek 
is de proefpersoon of de onderzoeker niet op de 
hoogte van het type lens. In de praktijk houdt dit 
meestal in dat het lenstype verborgen blijft voor 
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de proefpersoon. In een dubbel-blind onderzoek 
zijn zowel de proefpersoon als de onderzoeker 
niet op de hoogte van het type lens. Soms is het 
door bepaalde specifieke markeringen op de lens 
moeilijk om de identiteit van de lens geheim te 
houden voor de onderzoeker. Er wordt in de praktijk 
ook gebruik gemaakt van zogenaamde sponsor-
blinde onderzoeken, waarbij het niet duidelijk is wie 
het onderzoek ondersteunt. Het maskeren van de 
onderzoekers is essentieel voor het verkrijgen van 
objectieve informatie. Een dubbel-blind onderzoek 
heeft de meeste geloofwaardigheid. Ook de grootte 
en samenstelling van de steekproef bepaalt of de 
resultaten betekenis hebben en of de resultaten 
betrokken kunnen worden op een grotere populatie. 
 

Resultaten
In de statistiek spreekt men van statistisch significant 
wanneer een gevonden resultaat niet op toeval berust. 
Bij het toetsen van significatie gaat men uit van de 
nulhypothese, die stelt dat een gevonden effect / 
verschijnsel berust op toeval. Met behulp van een 
statistische toets kan deze hypothese worden getest. 
 
Wanneer de gevonden waarde in belangrijke mate 
van de onder de nulhypothese verwachte waarde 
verschilt, kan de nulhypothese verworpen worden. 
De gevonden associatie of het gevonden verschil is 
dan statistisch significant. Dit wordt aangegeven met 
de p-waarde. De p komt van het Engelse probability, 

dat waarschijnlijkheid betekent. Praktisch gezien is 
de p-waarde een waarde tussen 0 en 1, die wordt 
bepaald door middel van een statistische toets. Bij 
een p-waarde van 1 kunnen we aannemen dat het 
gevonden resultaat op toeval berust (statistisch NIET 
significant, dus toeval). Gewoonlijk hanteert men 
p=0.05 als grens van statistisch significatie, maar 
deze p-waarde is afhankelijk van de betrouwbaarheid 
waarmee men de uitspraak wil doen. Doorgaans 
kiest men voor een 95% betrouwbaarheid. De 
betrouwbaarheid waarmee men de (statische) 
uitspraak wil doen, bepaalt ook de grootte van de 
steekproef die in een onderzoek genomen zal moeten 
worden. Als een resultaat statistisch significant is, 
hoeft dit niet automatisch in te houden dat het ook 
van klinisch belang is. Denk bijvoorbeeld aan graad 
1 en 1,5 op de Efron scale. Het verschil is wellicht 
statistisch significant, maar onder graad 2, dus klinisch 
niet van belang.
 
Grafieken dienen volledig weergegeven te worden. Dit 
houdt in dat de volgende onderdelen te zien zijn: 
- titel,
- voetnoot met meer details, 
- tijdsbestek, 
- steekproefgrootte (n=),  
- gelabelde assen, 
- meeteenheid, 
- realistische schaalverdeling, 
- foutbalken en p-waarde.

Aanbeveling en publicatie
Wanneer in de studie aanbevelingen worden gedaan, 
dan moet daar enige voorzichtigheid uit blijken. Er 
moet aangegeven worden op welke gebieden verder 
onderzoek geboden is. Een peer-reviewed publicatie 
geeft de lezer vertrouwen. Het houdt namelijk in 
dat het artikel op zijn minst door twee experts 
uit het vakgebied beoordeeld is. Een prospectief, 
gerandomiseerd, gecontroleerd dubbel-blind klinisch 
onderzoek met voldoende proefpersonen dat een 
statistisch en klinisch significant resultaat oplevert 
wordt gezien als de gouden standaard. 
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Hieronder vindt u een checklist met de 10 belangrijke 
stappen in een klinische studie zodat u de waarde van 
de onderzoeksresultaten in te schatten.

Referentie:  Veys J &Schnider C, Evaluating clinical 
research for your practice, OPTICIAN 2007; 234:6118 
22-26
 

 
 
 
 
 

 
 
Reageren?
Mail uw reactie naar: info@contactlensnieuws.nl
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Checklist Klinische evaluatie

1. Wat is de doelstelling en wat zijn de hypotheses? 

2. Is het studieontwerp en de randomisatie geschikt? 

3. Zijn de variabelen gecontroleerd? 

4. Zijn de proefpersonen en onderzoekers niet vooringenomen, gemaskeerd en getraind? 

5. Is de grootte en samenstelling van de testgroep geschikt? 

6. Zijn de geschikte statistische test uitgevoerd? Zijn er meerdere testen gedaan? 

7. Zijn de verschillen in de resultaten van belang? 

8. Zijn de conclusies gebaseerd op de resultaten relevant en accuraat? 

9. Zijn de aanbevelingen gepast? 

10. Zijn de gegevens gepubliceerd en waar? 


