
DE (ON)BETROUWBAARHEID VAN 
WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES

Harm-Jan de Grooth



DE (ON)BETROUWBAARHEID VAN 
OBSERVATIONEEL ONDERZOEK

Harm-Jan de Grooth



Disclosure

Geen (potentiële) belangenverstrengeling



"de Grooth et al. present a study that quietly undermines

an immense body of evidence."

Daniel Leisman, 2020: The Goldilocks Effect in the ICU –
When the Data Speak, but not the truth







Aanbevelingen (N=681) in 

internationale IC-richtlijnen 2011-2017
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Hoe goed gemeten?







In studies met 10,000 patiënten, 

met matige hoeveelheid confounding door ernst van ziekte,

en een ernst-van-ziekte-score met AUROC < 0.72,

zal in de meeste gevallen een 

gunstige behandeling – onterecht – schadelijk lijken.
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Kunnen we optimale dosis

bepalen?



was independently 

associated with mortality risk after adjusting 

for severity of illness."

Uit een hypothetische observationele studie

“Higher X



was independently 

associated with mortality risk after adjusting 

for severity of illness."

Uit een hypothetische observationele studie

“Positive fluid balance



was independently 

associated with mortality risk after adjusting 

for severity of illness."

Uit een hypothetische observationele studie

“PEEP



was independently 

associated with mortality risk after adjusting 

for severity of illness."

Uit een hypothetische observationele studie

“FIO2



was independently 

associated with mortality risk after adjusting 

for severity of illness."

Uit een hypothetische observationele studie

“Vasopressor dose



was independently 

associated with mortality risk after adjusting 

for severity of illness."

Uit een hypothetische observationele studie

“Higher X





Als dosis en ernst van ziekte inherent samenhangen:

• Resulteren de meestgebruikte statistische methodes

om te corrigeren voor ernst van ziekte in een

misleidende associatie tussen dosis en mortaliteit

• Deze bias houdt ook stand bij perfecte risicopredictie

• Grotere sample sizes geven vaker misleidende resultaten

(precies fout in plaats van ongeveer juist)

•



Probeer het zelf:

https://lippincott.shinyapps.io/dose_and_severity/



Het hart van het probleem

Endogeneity

• Meetonzekerheid in ernst van ziekte

• Bidirectionele causaliteit (of simultaneity) tussen dosis en 

ernst van ziekte
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valkuilen observationeel IC-onderzoek:

•Confounding

•Endogeneity
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Tijd-afhankelijke biases

Inclusie = moment van IC-opname
Start behandeling = op variabel moment na IC opname

Inclusie van patiënten die zijn overleden voordat
behandeling gestart kon worden leidt tot 

Immortal time bias



Tijd-afhankelijke biases

Inclusie = moment van IC-opname
Start behandeling = op variabel moment na IC opname

Vergelijken van patiënten met een ander ziektebeloop
tussen het moment van inclusie en behandeling leidt tot 

Time-variable confounding



Tijd-afhankelijke biases

Inclusie = moment van IC-opname
Start behandeling = op variabel moment na IC opname

Overlijden, uitplaatsing of overplaatsing maken andere
uitkomsten onmogelijk: 

Competing risk bias



Niet geadresseerd in ~ 90% van 

observationele COVID-19 studies

Tijd-afhankelijke biases



Geef geen klinisch gevolg aan een
observationele studie zonder grip op:

•Confounding

•Endogeneity

• Immortal time bias

•Time-variable confounding

•Competing risks



Logistische regressie

Propensity matching

20e-eeuwse oplossingen voor
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21e-eeuwse problemen

• Complexe interactie tussen patiëntkenmerken, 

ziektekenmerken en behandelingen over tijd

• Veel (latente) kenmerken laten zich niet precies meten

• Variabel ziektebeloop tussen opname en start behandeling

• Behandelingen gaan niet aan/uit maar worden getitreerd
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Dan maar 

randomiseren?
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