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De waarde van 
diagnostische bevindingen
T.O.H. de Jongh en A.J. Kooter

1.1  Inleiding

Evidence-based medicine heeft de laatste jaren steeds meer 

invloed gekregen op het medisch handelen, ook in de di-

agnostiek. Evidence-based medicine beoogt de individu-

ele ervaring van de arts te combineren met de resultaten 

van het beste klinische onderzoek.1

De wetenschappelijke benadering leidt tot bewijs (evi-

dence) en vereist goed systematisch onderzoek: grote, ge-

randomiseerde klinische trials, dubbelblind uitgevoerd, 

waarbij de patiënt en onderzoeker niet weten welk on-

derzoek of welke behandeling is toegepast. Als het gaat 

om diagnostisch onderzoek, wordt vaak vergeleken met 

een gouden standaard, zoals pathologisch-anatomische 

afwijkingen.

Wetenschappelijk bewijs voor de diagnostische waarde 

van een test, bijvoorbeeld de bevindingen bij het licha-

melijk onderzoek, is veel moeilijker te leveren dan bewijs 

voor de therapeutische waarde van een medicament (in-

terventiestudie). Er zijn weinig studies waarbij verschil-

lende onderzoeksmethoden onderling worden vergeleken 

en de kwaliteit van deze studies is vaak beperkt. Het is 

nu eenmaal moeilijk om een studie op te zetten waarbij 

verschillende onderzoeksmethoden dubbelblind worden 

vergeleken.

Een van de problemen bij de beoordeling van de weten-

schappelijke waarde van het lichamelijk onderzoek is dat 

het in de medische praktijk zelden gaat om één signaal 

of één test. Meestal betreft het een combinatie van infor-

matie uit de voorgeschiedenis, anamnese en lichamelijk 

onderzoek op basis waarvan diagnostische hypothesen 

worden opgesteld. Onderzoek naar de waarde van gecom-

bineerde gegevens is nog moeilijker dan dat naar geïso-

leerde bevindingen. 

Ondanks al deze beperkingen menen wij dat kennis van 

het wetenschappelijk onderzoek over het lichamelijk on-

derzoek van belang is. Er is in dit boek voor gekozen om 

het beschikbare ‘bewijs’ zo veel mogelijk te bespreken, 

zodat u enig inzicht krijgt in de beperkingen maar ook in 

de mogelijkheden van het lichamelijk onderzoek. 

1.2  De kwaliteit van een diagnostische test

Als het gaat om de kwaliteit van een diagnostische test, 

wordt gesproken in termen van betrouwbaarheid en vali-

diteit.

1.2.1  betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid betreft de mate waarin onderzoekers (of 

dezelfde onderzoeker op verschillende momenten) het 

met elkaar eens zijn over het al dan niet aanwezig zijn 

van een bevinding. Naast betrouwbaarheid wordt ook wel 

gebruikgemaakt van de termen reproduceerbaarheid, pre-

cisie, of ‘interbeoordelaarsovereenkomst’, termen die het-

zelfde aanduiden. De mate van overeenstemming wordt 

uitgedrukt in kappa (κ) (zie kader). 

Kappa

De graad van overeenstemming tussen twee metingen 

van één persoon, of dezelfde meting door twee verschil-

lende personen wordt uitgedrukt in een correlatiecoëf-

ficiënt of kappawaarde (κ).

Betekenis van de kappawaarde:

–  +1,0: de overeenstemming is maximaal, wat wil zeg-

gen dat de onderzoekers het over elke bevinding met 

elkaar eens zijn;

–  > 0,8: zeer goede overeenstemming;

–  > 0,6: substantiële overeenstemming;

–  > 0,4: matige tot redelijke overeenstemming;

–  0-0,4: (zeer) slechte overeenstemming;

–  0: de overeenstemming bedraagt niet meer dan op 

grond van toeval verwacht zou mogen worden;

–  –1,0: de onderzoekers zijn het over elke bevinding 

oneens. 

Een technisch moeilijk uit te voeren onderzoek met een 

moeilijk te interpreteren resultaat zal dus een lage kap-

pawaarde hebben. De kappawaarde is tevens afhankelijk 

van de voorafkans op ziekte. In een gezonde populatie 

(denk aan screenende mammografie) zal de kappa hoog 

zijn; de onderzoekers zullen het vaak met elkaar eens zijn 

gezien het grote aantal normale mammogrammen. 
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Betrouwbaarheidsinterval: het interval waarvan we 

met bepaalde zekerheid mogen aannemen dat de 

werkelijke waarde van de parameter ertussen ligt. Een 

95%-betrouwbaarheidsinterval betekent: 95% zeker-

heid dat de werkelijke waarde tussen de intervalwaar-

den ligt.

Cohortonderzoek: onderzoek waarbij groepen personen 

met een bepaalde determinant in de tijd worden ver-

geleken met groepen zonder deze determinant.

Gouden standaard: de test waarvan algemeen wordt 

geaccepteerd dat deze de werkelijke situatie het beste 

weergeeft, ook wel referentietest genoemd. Volgens 

sommigen is het juister te spreken van de goudstan-

daard, een term uit de monetaire wereld. De goud-

standaard is de eenheid waarmee valuta van verschil-

lende landen worden gewogen.6

Likelihood ratio van een negatieve test (LR–): de verhou-

ding tussen de kans op een negatieve uitslag van de test 

bij personen met de afwijking en de kans op een nega-

tieve test bij personen zonder de afwijking.

Likelihood ratio van een positieve test (LR+): de ver-

houding tussen de kans op een positieve uitslag van 

de test bij personen met de afwijking en de kans op 

een positieve test bij personen zonder de afwijking.

Meta-analyse: een systematisch overzicht waarin te-

vens een gecombineerde kwantificering van de resul-

taten plaatsvindt.

Negatief voorspellende waarde (VW–): de achterafkans 

op de afwezigheid van een aandoening bij een nega-

tieve uitslag.

Odds: de verhouding tussen de kans op de aanwezig-

heid van een aandoening en de kans dat deze niet 

aanwezig is. 

Odds-ratio (OR): de verhouding tussen de odds voor en 

na een test.

Positief voorspellende waarde (VW+): de achterafkans 

op de aanwezigheid van een aandoening bij een posi-

tieve uitslag.

Randomised controlled trial (RCT): onderzoek naar het ef-

fect van een interventie waarbij aselecte toewijzing van 

de patiënten aan de groepen is toegepast.

Sensitiviteit: de proportie afwijkende tests bij mensen 

met de aandoening.

Specificiteit: de proportie niet afwijkende tests bij men-

sen zonder de aandoening.

Systematische review: een systematisch onderzoek van 

de stand van zaken van onderzoek.

Validiteit: afwezigheid van systematische fouten.

1.2.2  validiteit

Validiteit is de mate waarin een test in staat is om te meten 

wat men wil vaststellen, met andere woorden de mate van 

overeenstemming tussen bevinding en werkelijkheid. 

Validiteit wordt beschreven in termen van sensitiviteit, 

specificiteit en voorspellende waarde. 

De kappa’s van lichamelijk onderzoek zijn vaak niet erg 

hoog, door de grote intra- en interbeoordelaarsovereen-

komst.2 Bevindingen als een derde harttoon, palpatie van 

de mamma, stemfremitus en meningeale prikkeling sco-

ren < 0,4. Andere bevindingen, zoals struma, noduli van 

Heberden, oogbewegingen en tekenen van levercirrose, 

scoren beduidend hoger.3 

Sommigen diskwalificeren het lichamelijk onderzoek 

op grond van de vaak matige overeenstemming en het 

is inderdaad van belang dat de onderzoeker zich hier-

van bewust is. Men moet zich echter realiseren dat ook 

bijvoorbeeld interpretatie van beeldvorming (x-thorax, 

echo-abdomen) vaak gepaard gaat met een lage kappa.4

Betrouwbaarheid kan betrekking hebben op de intradok-

tervariatie of de interbeoordelaarsovereenkomst.

De intradoktervariatie is het verschil dat optreedt als een 

arts dezelfde patiënt op verschillende tijdstippen beoor-

deelt. Deze variatie kan optreden doordat de afwijkingen 

zelf variëren in de tijd (bloeddruk, intermitterend hart-

geruis), of doordat de dokter de informatie anders inter-

preteert.

De interbeoordelaarsovereenkomst is het verschil dat optreedt 

als twee artsen dezelfde patiënt vlak na elkaar onderzoe-

ken. Dit verschil is vaak groot doordat verschillende tech-

nieken van onderzoek kunnen worden gebruikt, bijvoor-

beeld om de lever te palperen, waarvan de uitkomsten ook 

nog verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. Daar-

naast kan een rol spelen dat er geen uniforme classificatie 

van de afwijkingen bestaat. Wanneer noemt men vocht in 

een enkel oedeem, een gewricht gezwollen, iemand bleek 

of geel? 

De overeenkomst tussen beoordelaars kan door goede 

afspraken en training wel iets worden verbeterd, maar is 

nooit volledig. Zo blijken in een goed opgezette studie 

zeer ervaren internisten bij het bepalen van de levergroot-

te een grote variatie in uitkomsten bij dezelfde patiënt te 

hebben.5 In deze studie bleek ook de intradoktervariatie 

aanzienlijk te zijn; de levergrootte bij dezelfde patiënt 

door dezelfde arts op verschillende tijdstippen gemeten 

was niet constant. 

De betrouwbaarheid van het fysisch-diagnostisch onder-

zoek is door bovenstaande oorzaken beperkt, vandaar dat 

studies vaak verschillende gegevens opleveren over de 

waarde van een afwijkende bevinding of test. 

Betrouwbaarheid op zich is niet genoeg. Onderzoekers 

kunnen het volledig met elkaar eens zijn over een bevin-

ding die er in werkelijkheid niet is. Het onderzoek is dan 

niet valide.

Enkele in dit boek gebruikte begrippen1

A-priorikans (voorafkans): de kans op de vermoede aan-

doening in de onderzochte groep personen.

A-posteriorikans (achterafkans): de kans op de ver-

moede aandoening op basis van de diagnostische 

testuitslag.
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kappa zal dus ook hoger zijn). Ofwel, de sensitiviteit van 

een bevinding hangt samen met de ernst van de aandoe-

ning. 

Een ander voorbeeld. Bij een beginnende pneumonie kan 

de sensitiviteit van demping op de thorax (percussie) en 

bronchiaal ademgeruis (auscultatie) nog laag zijn. Als de 

pneumonie voortschrijdt en de longkwab in zijn geheel is 

aangedaan, neemt de sensitiviteit van deze bevindingen 

toe.

De sensitiviteit is ook afhankelijk van de context. Lever-

palpatie wordt veel sensitiever als de patiënt naast pijn 

in de rechterbovenbuik ook geel is en intraveneus drugs 

gebruikt. 

Last but not least, de testeigenschappen van het lichamelijk 

onderzoek zijn afhankelijk van de ervaring van de on-

derzoeker. Van studieresultaten afkomstig van een groep 

ervaren onderzoekers zijn de uitslagen niet zonder meer 

te extrapoleren naar een net afgestudeerde arts. Hoe meer 

oefening, des te zinvoller lichamelijk onderzoek wordt.

Likelihood ratio
Er is nog een manier, gebruikmakend van sensitiviteit/

specificiteit, om een testeigenschap te beschrijven en dat 

is de likelihood ratio (LR) ofwel de aannemelijkheidsver-

houding. Deze kan positief en negatief zijn. De likeli-

hood ratio wordt in dit boek veel gebruikt en beschrijft 

hoe de odds op een aandoening toeneemt c.q. afneemt 

door een positieve respectievelijk negatieve test. 

Hier wordt gewerkt met ‘odds’ in plaats van ‘kans’. Waar-

om is dat? 

Stel, een LR+ = is 10. Als dit wordt vermenigvuldigt met 

een voorafkans van 12% wordt dat 120%, wat niet mogelijk 

is. Men kan de LR wel vermenigvuldigen met de vooraf-

odds. Dit levert een achteraf-odds op die om te rekenen is 

naar een achterafkans (zie kader). Een voorbeeld: stel, de 

kans op ziekte is 50% (0,5). De odds op ziekte is dan 1. Bij 

een LR+ van 10 is de achteraf-odds 10×1 = 10 en de achter-

afkans 10/11 = 91%.

Odds

Het begrip ‘odds’ is afkomstig uit het wedden bij paar-

denrennen. De odds dat een paard wint wordt uitgedrukt 

als 1 op ×.

De odds is een quotiënt van kansen, namelijk de kans 

gedeeld door de inverse kans, ofwel p/(1-p).

Neem als voorbeeld een dobbelsteen. De kans op een 6 

bij 1× gooien is 1/6. De odds op 6 is 1/6 : 5/6 = 1/5, ofwel 

1 op 5.

Het omrekenen van een odds naar een kans gaat als 

volgt: kans = odds/(odds+1).

De positieve LR van een testresultaat is de kans op een 

positieve test bij personen met de ziekte, gedeeld door 

de kans op een positieve test bij personen zonder die 

1.2.3  sensitiviteit en specificiteit

De sensitiviteit van een test is het percentage mensen met 

de ziekte dat de bevinding heeft en dus terecht door de 

test wordt geïdentificeerd. 

De specificiteit van een test is het percentage mensen zon-

der de ziekte dat de bevinding niet heeft; de test is dus 

terecht negatief.

Sensitiviteit betekent in de meest letterlijke zin ‘gevoelig-

heid’. Dat maakt het begrip eenvoudiger. Als een test erg 

gevoelig is, wil dat zeggen dat een ‘klein beetje ziekte’ 

al een positieve testuitslag oplevert. Neem als voorbeeld 

de test ‘koorts’. Bijna elke pneumonie gaat gepaard met 

koorts, ook in het beginstadium en ook als de patiënt niet 

erg ziek is. De test ‘koorts’ is dan ook erg sensitief voor de 

ziekte ‘pneumonie’. Men kan zich voorstellen dat zo’n ge-

voelige test niet erg specifiek is. Veel andere ziekten gaan 

ook gepaard met koorts. Koorts is dan ook niet specifiek 

voor de diagnose ‘pneumonie’. 

Als omgekeerd een test erg specifiek is, dan past die test 

alleen bij díe ziekte en bij geen enkele andere. Pericard-

wrijven is een zeer specifieke bevinding voor ‘pericarditis’. 

Niets anders veroorzaakt pericardwrijven. Helaas hebben 

veel patiënten met pericarditis geen pericardwrijven, de 

bevinding is niet erg gevoelig.

In het ideale geval is een test 100% sensitief en specifiek. 

Echter, bovenstaande voorbeelden illustreren dat een 

hoge sensitiviteit vaak ten koste gaat van de specificiteit 

en omgekeerd.

Om de begrippen te verduidelijken wordt vaak een 2×2-ta-

bel gebruikt (tabel 1.1).

Sensitiviteit en specificiteit lijken vaststaande testeigen-

schappen.Hier is een aantal opmerkingen over te maken: 

De sensitiviteit van een test is altijd een gemiddelde 

sensitiviteit in een grote, heterogene groep mensen. Een 

gemiddelde sensitiviteit van de leverpalpatie kan worden 

bepaald in een groep patiënten waarvan de lever soms erg 

groot maar soms ook minimaal vergroot is. Echter, hoe 

groter de lever, hoe gemakkelijker deze te voelen is en hoe 

meer de onderzoekers het met elkaar eens zullen zijn (de 

Tabel 1.1  Parameters voor de beoordeling van de 
kwaliteit van een diagnostische test. 

Z+ Z– totaal

T+ a (tp) b (fp) a+b VW+ = a/(a+b)

T– c (fn) d (tn) c+d VW- = d/(c+d)

totaal a+c b+d a+b+c+d

sensitiviteit = 
a/(a+c)

specificiteit = 
d/(b+d)

T+= testuitslag positief; T- = testuitslag negatief; Z+ = ziekte aanwezig; 
Z– = ziekte afwezig; tp = terecht positief; fp = fout positief; tn = terecht 
negatief; fn = fout negatief; VW+ = positief voorspellende waarde,  
VW- = negatief voorspellende waarde.
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heid van de derde harttoon bijna vier keer zo groot wordt, 

terwijl de afwezigheid van de derde harttoon de odds op 

hartfalen niet vermindert.

In het nomogram in figuur 1.1 is door een rekentruc de 

‘odds’ vervangen door ‘kans’. Met dit nomogram is de 

voorafkans (a priori) om te zetten in de achterafkans (a pos-

teriori) door een lijn te trekken van de bekende voorafkans 

door de bekende likelihood ratio. Waar de lijn de ‘posttest-

kans’ treft, is terug te vinden hoe groot deze kans nu is.

Interpretatie van de likelihood ratio

Om de waarde van de likelihood ratio voor de praktijk 

duidelijk te maken, is in dit boek voor de volgende om-

schrijving gekozen. Aangezien het nu niet om precieze 

kwantificering gaat, wordt het begrip ‘kans’ gebruikt in 

plaats van het juistere ‘odds’.

Voor een LR+ geldt dat bij een positief testresultaat de 

kans op aanwezigheid van de aandoening toeneemt:

–  LR+ 1-2: de kans dat de aandoening aanwezig is 

neemt in geringe mate toe;

–  LR+ 2-5: de kans neemt duidelijk toe;

–  LR+ 5-10: de kans neemt sterk toe;

–  LR+ > 10: de kans neemt zeer sterk toe.

Voor LR– geldt dat bij een negatief testresultaat de kans 

op aanwezigheid van de aandoening afneemt:

–  LR– 1-0,5: de kans neemt in geringe mate af;

–  LR– 0,5-0,2: de kans neemt duidelijk af;

–  LR– 0,2-0,1: de kans neemt sterk af;

–  LR– < 0,1: de kans neemt zeer sterk af.

Statistische notatie
Van geen enkel getal, zoals hiervoor genoemd, weten we 

de precieze waarde. We kennen de werkelijkheid nooit, 

we kunnen deze alleen benaderen. De waarde wordt wel 

vermeld, bijvoorbeeld; de kappa is 0,38, of de LR+ is 3,8. 

Dit wordt de puntschatting genoemd. Maar hoe zeker 

zijn we er nu van dat deze puntschatting correct is? Er 

zijn twee manieren om hiermee om te gaan, toetsen en 

schatten.

Toetsen wordt gedaan met een p-waarde. De p-waarde geeft 

aan hoe waarschijnlijk het is dat dit resultaat gevonden 

wordt, aannemende dat de 0-hypothese waar is. De 0-hy-

pothese is altijd: er is geen effect, er is geen verschil, er is 

niets aan de hand. Bij diagnostisch onderzoek is dit dus: 

de gebruikte methoden hebben dezelfde diagnostische 

kracht. Ze doen niet voor elkaar onder. Stel nu dat uit 

het onderzoek blijkt dat methode A beter is dan B, met 

p = 0,03. Dit betekent dan dat de kans 3% is dat we dit on-

derzoeksresultaat hadden gevonden terwijl het er in het 

echt niet is. Als p kleiner is dan 0,05, is afgesproken dat we 

dit voldoende vinden om de 0-hypothese te verwerpen, 

ofwel, er is wel verschil en wel ten gunste van A. Dit wordt 

wel statistische significantie genoemd. Het nadeel van de 

p-waarde is dat men alleen weet dat er een effect is, maar 

ziekte. De negatieve LR van een testresultaat is de kans op 

een negatieve test bij aanwezigheid van ziekte, gedeeld 

door de kans op een negatieve test bij personen zonder die 

ziekte, zoals vervat in de volgende formule:

positieve LR =
sensitiviteit

1-specificiteit

negatieve LR =
1-sensitiviteit

specificiteit

Bij een LR+ groter dan 1 neemt de odds op een aandoe-

ning toe bij een positieve bevinding. Hoe groter deze 

LR+ is, hoe groter de odds op de afwijking. Een LR+ van 

2 maakt de odds op ziekte tweemaal zo groot. Een LR+ 

minder dan 1 is onlogisch omdat de kans op een aandoe-

ning dan afneemt als de bevinding aanwezig is.

Bij een LR– tussen 0 en 1 neemt de odds op de aandoening 

bij afwezigheid van de bevinding af. Hoe kleiner de LR–, 

hoe sterker deze odds afneemt. Een LR– groter dan 1 is on-

logisch omdat de kans op een aandoening dan toeneemt 

als de bevinding afwezig is.

Als bij een patiënt hartfalen wordt vermoed, dan heeft een 

derde harttoon een LR+ van 3,8 en LR– van ongeveer 1. 

Dat betekent dat de odds op hartfalen door de aanwezig-
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Figuur 1.1 Nomogram van de likelihood ratio (kansen in 

procenten).
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Een breed 95%-BI treedt vaak op bij een review of 

meta-analyse van verschillende onderzoeken en geeft 

aan dat de uitkomsten van die onderzoeken sterk 

verschilden, bijvoorbeeld doordat gemeten is in een 

andere populatie of doordat een iets andere test/

methode is gebruikt. Dit geeft tegelijk een mogelijke 

tekortkoming aan van dit type studie. 

Of de informatie van LR+ en LR– ook klinisch relevant 

is, is afhankelijk van de voorafkans en de ernst van de 

mogelijke aandoening.

1.2.4  voorspellende waarde

Hoe is het nu omgekeerd? Als men bij lichamelijk onder-

zoek iets afwijkends vindt, hoe groot is dan de kans dat 

deze afwijking ‘er ook echt is’? Kortom, hoe is de voorspel-

lende waarde van een aan- of afwezige bevinding?

–  De positief voorspellende waarde van een test is de kans dat 

bij een positieve testuitslag de aandoening ook aanwe-

zig is. 

–  De negatief voorspellende waarde van een test is de kans 

dat bij een negatieve testuitslag de aandoening niet 

aanwezig is. 

Het grote verschil tussen deze twee termen en de termen 

sensitiviteit/specificiteit bestaat hierin dat de voorspel-

lende waarde van een test in hoge mate afhankelijk is van 

de voorafkans (a priori) op de aandoening. Sensitiviteit 

en specificiteit zijn testeigenschappen. Voorspellende 

waarde betreft ook ‘populatie-eigenschappen’.

De voorafkans op ziekte is erg afhankelijk van de popula-

tie waarin de test wordt afgenomen. Omdat in de praktijk 

blijkt dat onderscheid tussen sensitiviteit en specificiteit 

enerzijds, en voorspellende waarde anderzijds erg lastig 

is, illustreren we dit met twee uitgebreide voorbeelden. 

Voorbeeld: De leverpalpatie

In een huisartsenpraktijk hebben 4 van de 100 patiën-

ten een vergrote lever. 

De sensitiviteit van leverpalpatie is 50%. De huisarts 

mist dan bij 100 mensen 2 van de 4 vergrote levers. 

De specificiteit van leverpalpatie is 80%. Dit betekent 

dat de huisarts in 19 van de 96 (20%) gevallen toch 

een vergrote lever voelt. In een 2×2-tabel ziet dit er uit 

als in tabel 1.2.

nog niet hoe groot dit is. Het is zinniger hier wel iets over 

te zeggen en over de onzekerheid daarvan.

Dit is mogelijk door te schatten. Dat gebeurt met behulp 

van een betrouwbaarheidsinterval (BI). Dit is het interval 

om de puntschatting heen. Dit interval geeft aan hoe 

zeker het is dat de werkelijke waarde zich binnen de inter-

valwaarden bevindt. Bij afspraak (net zoals p < 0,05) wordt 

een 95%-betrouwbaarheidsinterval als norm gezien. Het 

gebied tussen de uiterste waarden van dit interval geeft 

aan waar met 95% zekerheid het werkelijke getal zit. Als 

het betrouwbaarheidsinterval de ‘1’ omvat, betekent dit 

dus dat er wel eens geen verschil zou kunnen zijn, met 

een zekerheid > 5%. Hoe verder het BI van de ‘1’ vandaan 

is, hoe meer significant (lager dan < 0,05) het resultaat. Zo 

geeft het betrouwbaarheidsinterval zowel een schatting 

van de effectgrootte als van de significantie ervan.

We keren terug naar de likelihood ratio, het in dit boek 

meest gebruikte getal.

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) geeft de 95% kans 

weer dat de werkelijke waarde van de likelihood ratio tus-

sen de aangegeven waarden ligt. Een LR+ is statistisch sig-

nificant als de onderkant van het 95%-BI groter is dan 1, een 

LR– is statistisch significant wanneer de bovengrens van het 

BI kleiner is dan 1. Als het betrouwbaarheidsinterval de ‘1’ 

omvat, kan dat drie dingen betekenen.

1  De onderzochte groep is te klein (leidt tot grote sprei-

ding van de bevindingen).

2  Het is een reflectie van de variabiliteit tussen (of binnen) 

de onderzoekers.

3  Er is een reële kans dat het onderzoek geen voorspel-

lende waarde heeft.

Voorbeeld: Het knieonderzoek

In een bepaald onderzoek geven de tests voor een 

voorste kruisbandlaesie (vkl) van de knie de volgende 

uitslagen:

–  Schuifladetest: LR+ 3,8 (95%-BI 0,7-22), LR– 0,3 

(0,05-1,50).

–  Lachmann-test: LR+ 25,0 (95%-BI 2,7-651), LR– 0,1 

(0,0-0,4).

LR+ = 3,8 betekent dat een positieve schuifladetest 

gemiddeld wel een verhoogde kans geeft, maar dat 

dit op toeval kan berusten, de ‘1’ zit immers in het 

95%-betrouwbaarheidsinterval. Datzelfde geldt voor de 

afwezigheid van het schuifladefenomeen. Hierdoor lijkt 

de afwezigheid van een voorste kruisbandlaesie waar-

schijnlijker, maar wederom omvat het 95%-betrouw-

baarheidsinterval de ‘1’.

De positieve lachmann-test vergroot de kans op een vkl 

zeer sterk (LR+ = 25) en een negatieve test maakt die 

kans veel kleiner (LR– = 0,1). Ondanks de grote sprei-

ding van het betrouwbaarheidsinterval wordt de ‘1’ niet 

omvat. Het is dan ook zeer aannemelijk dat deze test 

daadwerkelijk de diagnose meer of minder waarschijnlijk 

kan maken.
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zekerheid op het aantonen van een afwijking, terwijl 

de huisarts, bij wie de voorafkans op leververgroting 

klein is, juist bij het uitsluiten van de aandoening veel 

sterker in zijn schoenen staat. 

Voorbeeld:  De artsenbezoeker met een nieuwe 

bloedtest

Een artsenbezoeker biedt een huisarts een zojuist 

ontwikkelde test aan met bijzonder goede testeigen-

schappen; de sensitiviteit en specificiteit zijn beide 

99%. Het gaat om het meten van catecholaminen in 

het bloed. Verhoogde waarden passen bij een feochro-

mocytoom, een vervelende ziekte die gepaard gaat 

met een hoge bloeddruk en waarvan het zinvol is deze 

tijdig op te sporen en te behandelen. De testuitkomst 

is binair, verhoogd of normaal.

De huisarts is dermate onder de indruk van de testei-

genschappen dat zij besluit proefpersoon te zijn. Zij 

staat bloed af. Een week later komt de uitslag: positief. 

Dat wil zeggen; haar catecholaminespiegel is hoog. 

Wat nu?

Dit is een vraag naar de positief voorspellende waarde 

van de test. Menigeen zal geneigd zijn te denken dat 

deze hoog is, gezien de geweldige testeigenschappen. 

Echter, feochromocytoom is een zeer zeldzame ziekte, 

die jaarlijks maar bij zo’n 100 mensen in Nederland 

wordt gediagnosticeerd. Er wonen 15 miljoen mensen in 

Nederland. We maken nu weer een 2×2-tabel (tabel 1.4):

Kortom: de ziekte is zeer zeldzaam (voorafkans). Na een 

positieve test is de kans op ziekte weliswaar iets groter 

(achterafkans), maar de ziekte blijft zeldzaam (7‰). De 

uitslag van de test heeft geen consequenties.

Hoe nu verder? De test verbeteren kost veel geld en 

zal de voorspellende waarde slechts gering verbete-

ren. De huisarts moet de populatie waarin zij de test 

gaat verrichten kleiner maken. Zij gaat de test alleen 

afnemen in geval van hypertensie. Als we aannemen 

dat alle mensen met een feochromocytoom hyperten-

sie hebben, zal de voorspellende waarde toenemen. 

Het gaat immers niet meer om 15 miljoen (inwoners 

Nederland) maar om 500.000 mensen (inwoners met 

hypertensie). 

Tabel 1.2 Leverpalpatie in de eerste lijn.

vergrote 
lever

geen vergrote 
lever

totaal

test afwijkend 2 19 21 VW+ 2/ 
21 (9,5%)

test niet afwij-
kend

2 77 79 VW– 77/ 
79 (97%)

totaal 4 96 100

Prevalentie 4% (4/100); sensitiviteit 50% (0,50); specificiteit 80% 
(0,80). VW = voorspellende waarde.

Wat blijkt:

–  van de 21 patiënten met een positieve test is dit in 

9,5% (2/21) terecht;

–  van de 79 patiënten met een negatieve test is dit in 

97% (77/79) terecht.

Conclusie bij een lage voorafkans:

–  de positief voorspellende waarde is klein;

–  de negatief voorspellende waarde is groot.

Neem nu een specialist, gespecialiseerd in leverziek-

ten. Daar is de voorafkans op het hebben van een 

leververgroting veel groter, zeg 50%. We gaan uit van 

dezelfde testeigenschappen als hiervoor (de hepato-

loog doet het even goed als de huisarts) en maken 

weer een 2×2-tabel (tabel 1.3):

Wat blijkt:

–  van de 35 patiënten met een positieve test is dit in 

71% (25/35) terecht;

–  van de 65 patiënten met een negatieve test is dit in 

62% (40/65) terecht.

Conclusie bij een hoge voorafkans:

–  de positief voorspellende waarde is aanzienlijk (veel 

groter dan bij de huisarts);

–  de negatief voorspellende waarde is matig (veel 

kleiner dan bij de huisarts).

Kortom: de specialist heeft, bij eenzelfde kwaliteit van 

het onderzoek, bij een grote voorafkans veel meer 

Tabel  1.3 Leverpalpatie in de tweede lijn.

vergrote 
lever

geen vergrote 
lever

totaal

test afwijkend 25 10 35 VW+ 25/ 
35 (71%)

test niet  
afwijkend

25 40 65 VW– 40/ 
65 (62%)

totaal 50 50 100

Prevalentie: 50% (50/100); sensitiviteit 50% (0,50); specificiteit 
80% (0,80). VW = voorspellende waarde.

Tabel 1.4  Catecholamines en 
feochromocytoom (feo).

feo + feo – totaal

catechola mines 
verhoogd

99   150.000 150.099 VW+ 7 ‰

catechola mines 
normaal

  1 14.850.000 14.850.001 VW– 100%

totaal 100 15.000.000 15.000.100
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5  Sensitiviteit en specificiteit zijn testeigenschappen die 

aangeven hoe goed een test differentieert tussen zie-

ken en mensen zonder die ziekte. Deze testeigenschap-

pen worden mede bepaald door de mate van ziekzijn.

6  De likelihood ratio (LR) combineert sensitiviteit en 

specificiteit en is een belangrijke maat voor een test of 

onderzoek. Het geeft aan in welke mate de odds (en 

daarmee de kans) op een aandoening verandert door 

de uitkomst van die test.

7  De voorspellende waarde van een test is, naast de kwa-

liteit van de test, afhankelijk van de voorafkans op de 

aandoening. Het kan lastig zijn deze voorafkans in te 

schatten.

8  Het lichamelijk onderzoek dient er mede toe, in aan-

vulling op de anamnese, de kans op een ziekte zo groot 

of klein te maken dat het zinvol is om aanvullend on-

derzoek te verrichten of hiervan af te zien. 
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Als zij nu een 2×2 tabel zou maken, zou de huisarts 

zien dat de VW+ toeneemt maar nog steeds laag is 

(2%). Er moet dus nog verder worden toegespitst: de 

anamnese. Als de patiënt ook aanvallen heeft van 

hoofdpijn, zweten, bleekheid en doodsangst, maakt 

dat de kans op een feochromocytoom weer groter. 

Nu pas wordt het zinvol deze bloedtest te doen. 

Het gaat nu nog maar om 10.000 patiënten die én 

hypertensie hebben, én bovenbeschreven klachten 

in aanvallen. Als deze getallen in dezelfde 2×2-tabel 

worden ingevuld, blijkt dat de VW+ opeens is toege-

nomen tot 50%. 

Samengevat: Met anamnese en lichamelijk onderzoek 

proberen we de voorafkans op ziekte te vergroten. Pas 

als die kans groot genoeg is, wordt het zinvol om aan-

vullende tests te doen.

1.3  Samenvatting

1  Wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het 

lichamelijk onderzoek is niet eenvoudig, er zijn daar-

door relatief weinig gegevens bekend.

2  Het onderzoek dat gedaan is, laat vaak een grote intra- 

en interbeoordelaarsovereenkomst zien.

3  Een onderzoek, of combinatie van onderzoeken, levert 

een getal op (bijv. kappa of LR). Dit getal wordt de 

puntschatting genoemd.

4  De (on)zekerheid van deze puntschatting is uit te 

drukken met een p-waarde of een betrouwbaarheids-

interval.
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