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Patiënt-controleonderzoek, odds ratio en sterftevermindering 

 

Bij de evaluatie van het effect van het bevolkingsonderzoek spelen sterftecijfers een belangrijke rol. Zo kan 

men bijvoorbeeld in het jaar 2012 bepalen hoeveel borstkankeroverlijdens “O” er zijn op het totaal aantal in 

dat jaar voor screening uitgenodigde vrouwen “N”. Het effect van screening is dan te kwantificeren door het 

borstkankersterftecijfer voor gescreende vrouwen te vergelijken met het borstkankersterftecijfer voor 

welliswaar uitgenodigde maar uiteindelijk niet-gescreende vrouwen. 

 

Laten van het aantal overleden patiënten “O” er nu “s” gescreend zijn en “ns” niet: Os resp. Ons. Stel verder 

dat van de N uitgenodigde vrouwen er “s” aan de screening hebben deelgenomen en “ns” niet: Ns resp. Nns. 

Het borstkankersterftecijfer voor gescreend ten opzichte van niet-gescreend is dan: 

 

O�
N�	 	O��N��� 		hetgeen	gelijk	is	aan	 O�O��	 	N��N�� 		 

 

De verhouding 
��
��� staat bekend als de odds op screening bij overleden borstkankerpatiënten. De reciproke 

van de verhouding 
���
��  , d.w. z.		 ����� , is de odds op screening voor de uitgenodigde vrouwen. 

Om deze laatste odds te weten is het niet nodig alle N vrouwen in de berekening te betrekken, maar 

volstaat een kleine aselecte steekproef ter grootte “n”. De odds 
��
��� gedeeld door de odds 

��
��� is de Odds 

Ratio (OR) van screening op de borstkankersterfte. 

 

Voor de evaluatie willen wij uiteindelijk de ratio weten van het borstkankersterftecijfer voor gescreende ten 

opzichte van niet-gescreende vrouwen. Deze ratio is gelijk aan de ratio van de odds op screening bij 

overleden borstkankerpatiënten en de odds op screening bij een steekproef van uitgenodigde vrouwen. De 

OR wordt verkregen via de patiënt-controleonderzoek benadering. Een getallenvoorbeeld staat in de 

volgende Matrix. 

 

 

MATRIX 

Mammografisch 

screeningsonderzoek vóór diagnose 

Aan borstkanker overleden 

patiënten 

Aselecte steekproef van 

uitgenodigde vrouwen 

ja 191 1089 

nee 91 321 

totaal 282 1410 

Odds Ratio = (191/91) : (1089/321) = 0,62. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval is [0,47 – 0,82] 

 

In het sedert 1975 lopende Nijmeegse bevolkingsonderzoek was in de patiëntgroep van overleden 

borstkankerpatiënten de odds op wel/niet screening 191 : 91 tegen 1089 : 321 bij de controlegroep.
6
 De 

odds ratio is dan gelijk aan OR = (191/91) / (1089/321) = 0,62. De interpretatie van deze OR is 38% 

vermindering van de kans op borstkankersterfte bij vrouwen die aan de screening hebben deelgenomen. 

 

 

 

 


