abstract
Advanced trauma life support in the Netherlands
– Introduction of the principles of advanced trauma life support (ATLS) in the management of accident victims has been
in progress in the Netherlands since 1995.
– The main ATLS principles are that the aid giver treats the
most dangerous disorder first and does no further damage.
After assessment and, if necessary, treatment of the airways,
the respiration, the circulation and any craniocerebral injury,
an exploratory examination is carried out. Physicians receive
theoretical and practical instructions in this form of management during an intensive two-day course, counselled by a
coordinating organization in the USA. Most of those attending
are internes in general surgery, traumatology and orthopaedics, gatekeeper doctors of emergency rooms and army
medical officers.
– The standardized way of thinking improves the communication and understanding between the various disciplines involved in trauma care, in part because there exist comparable
programmes for ambulance care and emergency care.

– Other measures improving the quality of trauma care are regionalization of the trauma care, medical helicopter teams and
evaluation of the effects of ATLS as an operating procedure.
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Voor de praktijk

Dwalingen in de methodologie. XXVI. De ecologische valkuil en zijn minder
bekende tegenhanger, de atomistische valkuil
j.p.mackenbach
In het meeste epidemiologische onderzoek is de eenheid
van waarneming en analyse het individu. Soms is dat niet
het geval, maar is de onderzoekseenheid een groep personen, bijvoorbeeld een schoolklas, een bedrijf, een
buurt of een land. In dat geval spreken we van een ecologische onderzoeksopzet.
Het verschil tussen beide typen onderzoek kan eenvoudig geïllustreerd worden aan de hand van het befaamde onderzoek van Doll en Hill naar het verband
tussen roken en longkanker.1 Voor dit onderzoek benaderden zij alle artsen in Groot-Brittannië; zij stelden hun
enkele vragen over rookgewoonten en wachtten vervolgens gedurende een aantal jaren af om te zien bij wie
zich longkanker ontwikkelde. Bij de analyse van de onderzoeksgegevens deelden zij alle individuele dokters in
een groep ‘rokers’ en een groep ‘niet-rokers’ in en daarna vergeleken zij de frequentie van longkanker in beide
groepen.1 2 Doll en Hill hadden voor de vaststelling van
het verband tussen roken en longkanker ook kunnen
kiezen voor een ecologische onderzoeksopzet, bijvoorbeeld door van iedere Engelse regio het percentage rokers vast te stellen en vervolgens een aantal jaren de frequentie van longkanker in elk van die regio’s bij te hou-
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samenvatting
– Veel epidemiologisch onderzoek werkt met individuen als
eenheid van waarneming en analyse, maar in een zogenaamde
ecologische onderzoeksopzet vormen groepen (schoolklassen,
bedrijven, buurten, landen) de onderzoekseenheid.
– Wanneer men uit een onderzoek op groepsniveau conclusies
wil trekken over verbanden tussen determinant en ziekte op
individueel niveau, loopt men het risico in de zogenaamde
ecologische valkuil te belanden: het verband op groepsniveau
hoeft namelijk geen goede afspiegeling te zijn van het verband
op individueel niveau.
– Omgekeerd kan men in de atomistische valkuil terechtkomen
wanneer men uit een onderzoek op individueel niveau conclusies wil trekken over verbanden op groepsniveau: het verband
tussen determinant en ziekte op groepsniveau hoeft namelijk
niet uitsluitend te berusten op het verband op individueel
niveau.

den. Bij de analyse van hun onderzoeksgegevens hadden
zij dan de longkankerfrequentie in regio’s met een hoog
percentage rokers kunnen vergelijken met die in regio’s
met een laag percentage rokers.3 4
Gegeven het feit dat Doll en Hill geïnteresseerd waren in het verband tussen roken en longkanker op individueel niveau (hun vraag was: ‘Hebben rokers een grotere kans op longkanker dan niet-rokers?’), is de door
hen gekozen onderzoeksopzet superieur aan het ecoloNed Tijdschr Geneeskd 2000 28 oktober;144(44)
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de ecologische valkuil
Om te laten zien wat de ecologische valkuil is, maak ik
gebruik van een paar eenvoudige voorbeelden. Stel, we
hebben een onderzoeksvraag op individueel niveau
(‘Hebben mensen die excessief alcohol gebruiken een
vergrote kans op sterfte door ongevallen en geweld?’)
en we willen deze beantwoorden in een ecologische onderzoeksopzet. Hiervoor beschikken wij over de gegevens van 3 steden, en we gaan na of de sterfte door ongevallen en geweld in een stad groter is naarmate in die
stad het percentage excessief drinkende personen hoger
is. Ter wille van de overzichtelijkheid beperken wij ons
hier tot 3 onderzoekseenheden; in werkelijkheid zal
een ecologisch onderzoek er meestal (veel) meer hebben.
In tabel 1 en figuur 1 is één mogelijke uitkomst van
ons onderzoek geschetst. Er is tussen de 3 steden een
duidelijk verschil in percentage excessief drinkende personen, en er is een positief verband met de frequentie
van sterfte door ongevallen en geweld: de sterfte is groter naarmate excessief alcoholgebruik meer voorkomt.
1. Ecologisch onderzoek naar excessief alcoholgebruik en sterfte door ongevallen en geweld in 3 steden (A, B, C): de waarden zijn per
stad als geheel verzameld; de achtergrondsterfte (sterfte onder niet
excessief drinkende personen) is in de 3 steden gelijk: 25%

TABEL

stad

excessief
drinkend (n)

niet excessief
drinkend (n)

totaal (in %)

niet
overoverleden leden

niet
overoverleden leden

excessief
drinkend

overleden

A (n = 100) 10
B (n = 100) 20
C (n = 100) 30

10
20
30

60
45
30

20
15
10

20
40
60

30
35
40

totaal

60

135

45

40

35
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percentage overledenen

gische alternatief. Of longkanker ook daadwerkelijk
meer voorkomt onder rokers blijft namelijk in een ecologische onderzoeksopzet buiten beeld, en ten gevolge
daarvan bestaat het risico dat men in de zogenaamde
ecologische valkuil terechtkomt (‘ecological fallacy’).5-9
Deze valkuil wordt in vrijwel alle epidemiologische leerboeken met veel smaak beschreven, maar minder bekend is dat zich in onderzoek op individueel niveau een
omgekeerde vertekening kan voordoen, de zogenaamde
atomistische valkuil (‘atomistic fallacy’).8-10
Wanneer men geïnteresseerd is in het verband tussen
een determinant en ziekte op groepsniveau (men stelt
bijvoorbeeld de vraag: ‘Heeft een bevolking waarin
wordt gerookt een hogere frequentie van longkanker
dan één waarin niet wordt gerookt?’), dan zal een onderzoek met individuen als eenheid van waarneming en
analyse niet zonder meer het juiste antwoord opleveren.
Zo blijven in het onderzoek van Doll en Hill de effecten
van passief roken volledig buiten beeld, en dat is een van
de oorzaken waardoor men met deze onderzoeksopzet
in de atomistische valkuil zou kunnen belanden. In de
ecologische variant daarentegen worden deze effecten
ongemerkt meegenomen, en bestaat dit risico niet.
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figuur 1. Extrapolatie van in ecologisch onderzoek gevonden
percentages excessief drinkende personen en sterfte door ongevallen en geweld in 3 steden (A, B, C; waarden afkomstig uit
tabel 1); doortrekken van de lijn levert bij 100% excessief drinkende personen 50% overledenen op (D) en bij 0% excessief
drinkende personen 25% overledenen (E). Het relatief risico
op overlijden bedraagt 50/25 = 2.

Dit verband kan men ook kwantificeren, door het risico
op ziekte of sterfte in een groep die voor 100% aan de
determinant wordt blootgesteld, te delen door het risico
in een groep met 0% blootgestelden.11 In ons voorbeeld
verwachten we op basis van extrapolatie in een stad met
100% excessief drinkende personen een sterfte door ongevallen en geweld van 50% (punt D in figuur 1), in een
stad met 0% excessief drinkenden een sterfte van 25%
(punt E). Dit levert ons een relatief risico (RR) op
groepsniveau op van 50/25 = 2.
In figuur 1 kunnen we als het ware achter de ecologische gegevens ook de individuele waarnemingen zien,
en daardoor kunnen we eveneens het meer gebruikelijke RR op individueel niveau berekenen. Onder individuen die excessief alcohol gebruiken, blijkt in die redenering het sterfterisico 50% te zijn, terwijl dit onder de
niet excessief drinkende personen 25% is. Het individuele RR is dan 2, evenals het ecologische RR.
Een verband op groepsniveau hoeft op individueel niveau niet te bestaan. Het individuele en het ecologische
RR zullen echter niet altijd gelijk zijn, en als er een verschil bestaat tussen de verbanden op individueel niveau
en op groepsniveau, kan men op een moment van onoplettendheid in de ecologische valkuil terechtkomen.
Dit houdt dan in dat men uit een verband op groepsniveau ten onrechte conclusies trekt over het verband tussen de determinant en de ziekte op individueel niveau.
Over de omstandigheden waarin deze vertekening kan
optreden bestaat uitgebreide literatuur, vol met ingenieuze getallenvoorbeelden.6 7 12 13 De belangrijkste omstandigheid is echter de situatie waarin er een systematisch verschil is in het ‘achtergrondrisico’ (dat wil zeggen
het risico op ziekte ongeacht of men wel of niet op individueel niveau aan de te bestuderen factor is blootgesteld) tussen de groepen die worden vergeleken.
Deze situatie is verbeeld in figuur 2. Hierin is het individuele RR veel lager dan het ecologische RR. Het getallenvoorbeeld is namelijk zo geconstrueerd dat er een
groot verschil in achtergrondrisico is tussen de 3 steden,
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figuur 2. Extrapolatie van in ecologisch onderzoek gevonden
percentages excessief drinkende personen en sterfte door ongevallen en geweld in 3 steden (A, B, C; waarden afkomstig uit
tabel 2); doortrekken van de lijn levert bij 100% excessief drinkende personen 100% overledenen op (D) en bij 0% excessief
drinkende personen 25% overledenen (E). Het relatief risico
op overlijden bedraagt 100/25 = 4.

en wel zo dat het achtergrondrisico systematisch hoger
is in een stad met een hoger percentage excessief drinkende personen. In stad A bedraagt de sterfte door ongevallen en geweld onder de niet excessief drinkende
personen 35% (28/80), in stad B 45% (27/60) en in stad
C 55% (22/40). Omdat ook het percentage personen met
excessief alcoholgebruik oploopt van stad A naar stad C,
geeft het ecologische RR (100/25 = 4) een sterke overschatting van het individuele RR ((88/120)/(77/180) =
1,7).
de atomistische valkuil
Maar veronderstel nu eens dat wij onze onderzoeksvraag anders hadden geformuleerd: ‘Heeft een bevolking met veel personen die excessief alcohol gebruiken,
een verhoogd sterftecijfer door ongevallen en geweld?’
Een mogelijke reden om de vraag op deze manier te formuleren is dat excessief drinkende mensen niet alleen
zichzelf in gevaar brengen, maar ook anderen. Zij kunnen bijvoorbeeld door rijden onder invloed ongevalsletsel bij nuchtere voetgangers veroorzaken, of door ontremming van agressieve impulsen ‘zinloos geweld’ plegen tegen anderen die van een avondje uit hopen te genieten.
Bij deze onderzoeksvraag zouden we heel anders tegen de onderzoeksbevindingen van tabel 2 en figuur 2
aankijken. We kunnen het feit dat het achtergrondrisico
op sterfte door ongevallen en geweld in stad C hoger is
dan in stad A, in verband brengen met het feit dat in stad
C ook het percentage excessief drinkende mensen hoger
is. Dit is in overeenstemming met onze veronderstelling
dat blootstelling van niet excessief drinkende mensen
aan excessief drankgebruik in hun omgeving gepaard
gaat met een verhoogd risico op sterfte door ongevallen
en geweld. In feite heb ik het getallenvoorbeeld helemaal rond deze veronderstelling geconstrueerd: de aanname was dat bovenop het verhoogde sterfterisico van
excessief drinkenden zelf, elke 2 excessief drinkende
personen ook nog eens samen 1 andere stadgenoot, die

al dan niet zelf excessief drinkt, om het leven brengen.
Zo kan men voor stad A berekenen dat de 20 personen
met excessief alcoholgebruik de dood van 10 willekeurige personen veroorzaken (2 onder de excessief drinkenden, bovenop de 10 overledenen die toch al in deze
groep konden worden verwacht, en 8 onder de niet excessief drinkenden, bovenop de 20 uit tabel 1).
Op individueel niveau kan men effecten op groepsniveau over het hoofd zien. Het ecologische RR van 4 dat
in dit voorbeeld is berekend, geeft een goed antwoord
op onze onderzoeksvraag. Het is als het ware de optelsom van het individuele effect (excessief drinkende
mensen brengen zichzelf om het leven) en het groepseffect (excessief drinkende mensen brengen ook anderen
om het leven). Het individuele RR van 1,7 geeft een sterke onderschatting van het effect van excessief alcoholgebruik op bevolkingsniveau. Deze vertekening is het
gevolg van de atomistische valkuil, die naar analogie van
de ecologische valkuil inhoudt dat men uit een verband
zoals vastgesteld op individueel niveau, ten onrechte
conclusies trekt over het verband tussen een determinant en ziekte op groepsniveau.
implicaties
Het is, zoals uit de fictieve voorbeelden blijkt, van veel
belang bij ieder epidemiologisch onderzoek nauwkeurig
vast te stellen of de vraagstelling het individuele niveau
dan wel het groepsniveau betreft respectievelijk zou
moeten betreffen. Ligt de vraagstelling op individueel
niveau, dan doet men er goed aan ook in de onderzoeksopzet het individu als eenheid van waarneming en
analyse te kiezen. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk
zijn, dan loopt men het risico in de ecologische valkuil te
belanden. Om die reden heeft de ecologische onderzoeksopzet een slechte naam onder veel epidemiologen.
Omgekeerd kan gebruik van individuele gegevens
voor beantwoording van een vraagstelling op groepsniveau er echter toe leiden dat men in de atomistische valkuil terechtkomt. Om die reden wordt er de laatste tijd
regelmatig gepleit voor een herwaardering van de ecologische onderzoeksopzet.8 9 14 Omdat het in een zuiver
ecologische onderzoeksopzet niet mogelijk is de individuele effecten en de groepseffecten van elkaar te onderscheiden, is een mengvorm waarbij zowel gegevens
2. Ecologisch onderzoek naar excessief alcoholgebruik en sterfte door ongevallen en geweld in 3 steden (A, B, C): de waarden zijn per
stad als geheel verzameld; de achtergrondsterfte (sterfte onder niet
excessief drinkende personen) is in de 3 steden verschillend

TABEL

stad

excessief
drinkend (n)

niet excessief
drinkend (n)

totaal (in %)

niet
overoverleden leden

niet
overoverleden leden

excessief
drinkend

overleden

A (n = 100)
B (n = 100)
C (n = 100)

8
12
12

12
28
48

52
33
18

28
27
22

20
40
60

40
55
70

totaal

32

88

103

77

40

55

Ned Tijdschr Geneeskd 2000 28 oktober;144(44)

2099

op individueel niveau als gegevens op groepsniveau worden verzameld, voor dat doel te prefereren.
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abstract
Roaming through methodology. XXVI. The ecological fallacy
and its less well-known counterpart, the atomistic fallacy
– Usually, individuals form the unit of observation and analysis in epidemiological studies, but such is not the case in the
ecological study design in which determinants and diseases are
related at the group level (school classes, companies, suburbs,
countries).
– Ecological studies are subject to the ecological fallacy when
they are used to make inferences on relationships between determinants and diseases at the individual level: the relationship
on the group level may not reflect the relationship on the individual level.
– On the other hand, individual-level studies are subject to the
atomistic fallacy, when they are used to make inferences on relationships between determinants and diseases at the group level: a relationship between a determinant and disease on group
level may not be exclusively based on the relationship on the
individual level.
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Medische vignetten

Van gen naar ziekte; van p16 naar melanoom
n.a.gruis en w.bergman
de ziekte
Zowel de incidentie van het melanoom van de huid als
de sterfte daaraan stijgt nog steeds. Door vroegtijdige
herkenning en behandeling hoopt men de mortaliteit te
beïnvloeden. Vroege herkenning van melanomen kan
onder meer gerealiseerd worden door opsporing en vervolgens periodieke controle van personen met een verhoogd risico op het krijgen van een melanoom. De belangrijkste risicogroep wordt gevormd door families
met het ‘familial atypical multiple mole-melanoma’(FAMMM)-syndroom, dat tevens bekend staat onder de
naam ‘familiair dysplastische-naevussyndroom’. Ongeveer 10% van alle melanoompatiënten is afkomstig uit
FAMMM-families (figuur 1).1 Dit syndroom wordt ge-
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definieerd door het vóórkomen van melanoom bij twee
of meer naaste familieleden, waarbij ongeveer de helft
van de leden een wisselend, doch doorgaans een groot
aantal klinisch atypische (dysplastische) naevi vertoont.1
De exacte relatie tussen de atypische naevi en het melanoom is vooralsnog onbekend, echter, de atypische
naevi worden als risico-indicatoren beschouwd voor het
huidmelanoom,2 en zijn hiervan mogelijk een voorstadium. Regelmatige screening van deze naevi leidt tot
vroege herkenning van melanoom en tot verbetering
van de prognose.3 Naast melanomen maken ook tumoren van de bovenste tractus digestivus, waaronder pancreascarcinomen, deel uit van FAMMM.4 5 In de bevolking bedraagt het lifetimerisico op het krijgen van een
melanoom op 75-jarige leeftijd 1% en van een pancreascarcinoom minder dan 1%.
het gen
De melanomen binnen FAMMM erven autosomaal dominant over en houden verband met mutaties in het op
chromosoom 9p gelegen CDKN2A-gen.6 Dit 23 kb grote gen bestaat uit 3 exonen.7 Het blijkt in hoge mate ho-

