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‘Non-inferiority’-studies: mogelijkheden en
kanttekeningen
Methodologie van onderzoek 3
Darius Soonawala en Olaf M. Dekkers

• ‘Non-inferiority’-studies hebben tot doel om aan te tonen dat een nieuwe behandeling niet minder effectief is
dan een standaardbehandeling, ofwel niet-inferieur.
• De non-inferioritymarge dient voor aanvang van een studie te worden vastgelegd. Deze marge bepaalt hoe groot
het verschil in werkzaamheid maximaal mag zijn om te mogen concluderen dat een nieuwe behandeling niet
minder werkzaam is dan de standaardbehandeling.
• Vaak is er een goede reden voor een non-inferioritydesign, bijvoorbeeld omdat de nieuwe behandeling makkelijker in gebruik is of een kostenvoordeel of vermindering van bijwerkingen oplevert.
• De lezer van een non-inferioritytrial dient een aantal aspecten kritisch te bekijken: (a) de reden van het gebruik
van deze studieopzet, (b) het veronderstelde voordeel van de nieuwe behandeling, (c) de onderbouwing van de
keuze voor de non-inferioritymarge, (d) de keuze van de standaardbehandeling waarmee de nieuwe behandeling
wordt vergeleken.

In de rubriek Stand van zaken verschijnen de komende periode regelmatig bijdragen over methoden die gebruikt worden bij het opzetten van
wetenschappelijk onderzoek. De artikelen in deze serie illustreren op
begrijpelijke wijze wat een bepaalde methode behelst, zonder dat hier
uitvoerige methodologische kennis voor nodig is. Zowel oude als nieuwe
methodologische principes worden zo inzichtelijk gemaakt voor artsen
die klinische onderzoeken goed willen interpreteren.
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Meestal willen we van een nieuw medicijn weten of het
beter is dan de standaardtherapie. In sommige gevallen
stellen we ons in onderzoek echter tevreden met de vraag
of een nieuw middel even goed is als de standaardthera
pie. Een voorbeeld:
Het levende verzwakte vaccin tegen Japanse encefalitis
wordt sinds 2005 niet meer geproduceerd. Bij 95% van de
mensen leidde vaccinatie hiermee tot seroconversie, en
bij 91% geeft dit bescherming tegen Japanse encefalitis.
Het vaccin veroorzaakte sporadisch overgevoeligheids
reacties en neurologische bijwerkingen. Het vaccin was
niet geregistreerd in Europa, maar werd onder bepaalde
voorwaarden aangeboden aan reizigers die risico liepen.
Er is sinds enkele jaren een nieuw geïnactiveerd vaccin
beschikbaar, met minder bijwerkingen.1
Het is vrijwel onmogelijk om door middel van gerando
miseerd onderzoek te bewijzen dat het nieuwe vaccin bij
een nog hoger percentage tot seroconversie leidt. Om een
verschil in seroconversie van 1% aan te tonen in een stu
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die met adequate power zouden heel veel proefpersonen
nodig zijn: circa 7.000 per behandelarm. Dit maakt het
onderzoek nagenoeg onbetaalbaar en daarmee onuitvoer
baar. Daarnaast is het niet aannemelijk dat het nieuwe
vaccin seroconversie veroorzaakt bij meer dan 95% van de
proefpersonen. Superioriteit van het nieuwe vaccin zal
dus zelfs bij een hele grote trial waarschijnlijk niet worden
bewezen.
Het alternatief is middels onderzoek aan te tonen dat het
nieuwe vaccin niet slechter is. Dit vraagt om een speci
fieke onderzoeksopzet: namelijk, een equivalentietrial of
een ‘non-inferiority’-studie. Deze onderzoeksopzet wordt
sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw steeds vaker toege
past.2 Dit artikel gaat in op de karakteristieken van noninferioritystudies en bespreekt een aantal aspecten waar
lezers alert op dienen te zijn bij het interpreteren van
zulke studies.
Superioriteit, equivalentie en non-inferioriteit

In gerandomiseerd therapeutisch onderzoek wordt een
nieuwe behandeling vergeleken met placebo of met een
reeds gevalideerde behandeling. Meestal is het doel om
aan te tonen dat de nieuwe therapie beter is dan placebo
of dan de standaardtherapie. Voor een dergelijke studie
wordt tevoren bepaald wat men het kleinste relevante
verschil acht (bijvoorbeeld 1% meer seroconversie voor
een nieuw vaccin) en hoeveel statistische zekerheid men
wenst te hebben over het resultaat.
Een equivalentiestudie of non-inferioritystudie wordt
opgezet om aan te tonen dat een nieuwe behandeling
gelijkwaardig is aan de standaardbehandeling. Een equi
valentiestudie wil aantonen dat het nieuwe middel niet
beter én niet slechter is dan de bestaande therapie, terwijl
een non-inferioritystudie alleen wil aantonen dat het
nieuwe middel niet slechter is.3,4 In de praktijk worden de
termen vaak als synoniemen van elkaar gebruikt.
In feite is het onmogelijk om aan te tonen dat 2 behande
lingen exact even effectief zijn. Dit zou statistisch gezien
een oneindige steekproefgrootte vergen. In een equivalen
tiestudie definieert men daarom van tevoren binnen welke
marges men mag spreken van een gelijkwaardig effect.
Men spreekt bijvoorbeeld af, dat van een gelijkwaardige
effectiviteit sprake is, zolang het verschil in seroconversie
tussen het nieuwe vaccin en het bestaande vaccin niet
groter is dan 4%. Formeel gaat men daarbij uit van de
onderste en bovenste limiet van het 95%-betrouwbaar
heidsinterval voor het verschil in seroconversie tussen de
2 vaccins: er is sprake van equivalentie wanneer die limie
ten niet groter zijn dan 4%.
In een non-inferioritystudie is men primair geïnteresseerd
in de vraag of de nieuwe behandeling niet minder effectief
is dan de standaardbehandeling, ofwel niet-inferieur,
‘non-inferior’. Men kijkt daarom slechts naar één kant van
2

het betrouwbaarheidsinterval. Bijvoorbeeld: men kijkt of
de limiet van het betrouwbaarheidsinterval voor het ver
schil in seroconversie niet groter is dan 4% ten nadele van
de nieuwe behandeling. Deze vooraf gedefinieerde marge
van 4% wordt de non-inferioritymarge genoemd, of Δ
(delta). De omvang van de non-inferioritymarge dient te
berusten op een combinatie van statistische en klinische
overwegingen en is van invloed op de steekproefgrootte.5,6
Wanneer de grens van het betrouwbaarheidsinterval de
non-inferioritymarge niet overschrijdt, mag worden
gesteld dat de nieuwe behandeling niet-inferieur is. Dit is
weergegeven in de figuur (situatie A, B en C).6 Als het
betrouwbaarheidsinterval de non-inferioritymarge wel
overschrijdt, is het resultaat inconclusief (situatie D en E).
De figuur laat nog een opvallend aspect zien van noninferioritytrials: de mogelijkheid bestaat dat bij een resul
taat waarbij de nieuwe behandeling statistisch gezien
inferieur is, het eindoordeel toch zou mogen zijn dat de
nieuwe behandeling niet-inferieur is aan de oude behan
deling (situatie C).
Stel nu dat we een non-inferioritystudie doen waarin we
een nieuw middel X vergelijken met de standaardtherapie
S, en dat de uitkomst is zoals in situatie C. Hoewel middel
X statistisch slechter is dan middel S, is de boodschap
toch dat het niet-inferieur is. Vervolgens wordt in een
nieuwe non-inferioritystudie ditzelfde middel X als refe
rentie voor een nieuw middel Y gebruikt. De uitkomst is
weer situatie C. Doorgeredeneerd kunnen we dan te maken
krijgen met middelen die steeds slechter presteren ondanks
schijnbare non-inferiority. Dit fenomeen wordt ‘biocreep’
genoemd. Wanneer dit fenomeen zich inderdaad zou
voordoen, is te verwachten dat in een grote meta-analyse
van allerlei non-inferioritystudies, de experimentele the
rapie gemiddeld iets slechter zou zijn dan de standaard
behandeling. Dit blijkt echter niet het geval.2
De non-inferioritymarge

De ‘Consolidated standards of reporting trials’(CONSORT)richtlijn voor non-inferioritytrials en de European Medi
cines Agency (EMA) geven richting aan de keuze van de
omvang van de non-inferioritymarge.5,6 Toch blijft er een
arbitrair element in de keuze zitten. Hoe groter de marge,
hoe makkelijker het is om voor een nieuwe behandeling
non-inferiority te claimen. Een ruime non-inferiority
marge kan er bovendien toe leiden dat een minder effec
tieve nieuwe behandeling ten onrechte als even effectief
wordt beschouwd.7,8 Maar een ruim gekozen marge zal de
lezer niet makkelijk kunnen overtuigen.
Het non-inferioritydesign: een plaatsbepaling

Er kunnen verschillende redenen zijn om te kiezen voor
een non-inferioritydesign.
De eerste is de situatie waarbij de standaardbehandeling
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FIGUUR  Mogelijke uitkomsten voor verschil in behandeleffecten van ‘noninferiority’-studies (uitgedrukt als risicoverschil). De figuur is gebaseerd op de
CONSORT-richtlijn voor non-inferioritytrials.6 De lijnen geven het
95%-betrouwbaarheidsinterval weer. De Δ geeft de non-inferioritymarge weer.
De interpretatie van een non-inferioritytrial hangt af van de vraag hoe het
betrouwbaarheidsinterval zich tot deze non-inferioritymarge verhoudt. Bevindt
zich het gehele betrouwbaarheidsinterval binnen de marge, dan is het nieuwe
middel niet-inferieur (A, B en C). Wanneer de marge in het
betrouwbaarheidsinterval valt (D en E), dan is de uitkomst van de studie
inconclusief. Wanneer het hele betrouwbaarheidsinterval aan de andere kant
van de marge valt is het nieuwe middel inferieur (F).

Het is goed te realiseren dat bovengenoemde interpretaties enkel berusten op
de relatie tussen betrouwbaarheidsinterval en marge, hetgeen in een aantal
situaties (C en E) niet intuïtief is. Immers, we kijken bij een studie ook altijd met
een schuin oog naar de vraag wat de uitkomst van een standaard statistische
test zou zijn geweest. Deze test berust in de figuur op de relatie tussen het
betrouwbaarheidsinterval en de nul (geen effect). Volgens een standaardtest
zou in geval A het middel superieur zijn; terwijl C, E en F inferieur zijn. Het kan
dus voorkomen dat een middel (C) zowel niet-inferieur is (ten opzichte van de
marge) alsook inferieur is (ten opzichte van de nul).
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bereiken of omdat de productiecapaciteit beperkt is.
Voor zeldzame ziekten waarbij een nieuwe behandeling
mogelijk iets beter is dan een bestaande behandeling, kan
het moeilijk zijn om genoeg proefpersonen in een trial te
includeren om superioriteit aan te tonen. Dit is een derde
reden om voor een non-inferioritydesign te kiezen. Om
een kleine mate van superioriteit aan te tonen zijn name
lijk meer proefpersonen nodig dan om gelijkwaardigheid
aan te tonen binnen de bandbreedte van een non-inferio
ritymarge. Een voorbeeld is onderzoek naar anidulafun
gine voor de behandeling van candidemie.10
Een vierde reden is de situatie waarbij een nieuw middel
waarschijnlijk even effectief is als een bestaand middel,
maar het voordeel biedt dat het de ziekte op een andere
wijze bestrijdt. Bijvoorbeeld een nieuw klasse antidiabe
ticum of antiretroviraal middel om een infectie met hiv
te behandelen.11,12
Als laatste geldt dat in zeldzame gevallen in een noninferioritydesign zelfs placebo getest kan worden ten

nagenoeg 100% effectief is, zoals in het eerder genoemde
voorbeeld van het Japanse encefalitisvaccin.1 Zelfs als het
mogelijk zou zijn om een nog effectiever vaccin te ont
wikkelen, is het nagenoeg ondoenlijk om middels geran
domiseerd onderzoek aan te tonen dat het nieuwe vaccin
effectiever is.
Een tweede reden is wanneer verondersteld wordt dat
een nieuwe behandeling een ander voordeel biedt dan
een grotere effectiviteit. Bijvoorbeeld minder bijwerkin
gen of lagere kosten of een groter gebruiksgemak. Hoewel
de behandeling van de ziekte van Hodgkin zeer effectief
is, zijn er bijwerkingen op lange termijn, zoals een ver
hoogde kans op maligniteiten en hart- en vaatziekten.
Gebruik van een lagere dosering chemo- of radiotherapie
kan de kans op deze bijwerkingen verminderen. Middels
een non-inferioritystudie kan men bepalen of de effecti
viteit in belangrijke mate wordt verminderd door gebruik
van een lagere dosering.9 Hetzelfde geldt voor het gebruik
van lagere doseringen teneinde een kostenbesparing te

▼ Leerpunten ▼
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• ‘Non-inferiority’-trials hebben tot doel aan te tonen dat een
nieuwe behandeling niet minder werkzaam is dan de
standaardtherapie.
• Een non-inferioritydesign is geschikt als een nieuwe behandeling
een voordeel biedt op een ander vlak dan werkzaamheid,
bijvoorbeeld een grotere mate van gebruiksgemak, lagere kosten
of minder bijwerkingen.
• Voor aanvang van de studie moet de marge gedefinieerd zijn
waarbinnen het verschil in werkzaamheid moet vallen om te
mogen concluderen dat een nieuwe behandeling niet minder
werkzaam is dan de standaardbehandeling.
• Bij het beoordelen van de resultaten van non-inferioritytrials is
het belangrijk kritisch te kijken naar de standaardbehandeling
waarmee de nieuwe behandeling werd vergeleken.

opzichte van een standaardbehandeling. Dit betreft de
situatie waarbij men zich afvraagt of een veelgebruikte
maar niet evidencebased behandeling veilig kan worden
weggelaten. Zo werd darmlavage voorafgaand aan colon
chirurgie jarenlang gepropageerd zonder hard bewijs
voor de werkzaamheid. In een non-inferioritystudie werd
bepleit dat het veilig is om darmlavage achterwege te
laten.13
Kritiek op non-inferioritystudies

Gebruik van het non-inferioritydesign is aan kritiek
onderhevig. Tegenstanders stellen dat deze studieopzet
wordt misbruikt om geneesmiddelen op de markt te
brengen die niet beter zijn dan bestaande middelen,
zogenaamde ‘me-too drugs’, en die geen aangetoond
voordeel hebben, zoals een vermindering van het aantal
bijwerkingen of een kostenvoordeel of een hogere mate
van gebruiksgemak.8 Men kan zich afvragen of veronder
stelde voordelen van een nieuwe behandeling niet even
eens onderzocht moeten zijn. Bijvoorbeeld middels een
aparte analyse van data over bijwerkingen, of door het
gebruik van een gecombineerde uitkomstmaat, of mid
dels onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van
nieuwe, reeds geregistreerde behandelingen nadat ze op
de markt zijn gekomen (‘post-marketing surveillance’).
Door nadruk te leggen op de vraag naar bewijs voor ver
meende voordelen kan worden voorkomen dat patiënten
worden blootgesteld aan nieuwe en vaak duurdere behan
delingen die geen daadwerkelijk voordeel opleveren.
Interpretatie van non-inferioritystudies

Er zijn een aantal vragen die een lezer zich zou moeten
stellen bij de interpretatie van non-inferioritystudies. De
belangrijkste vraag is waarom de onderzoekers hebben
gekozen voor een non-inferioritydesign. En als het nieuwe
4

middel inderdaad even effectief blijkt als de bestaande
therapie, biedt de nieuwe behandeling dan wel een voor
deel dat niet op het vlak van effectiviteit ligt? Daarbij is
het van belang om na te gaan in hoeverre het vermeende
voordeel vanzelfsprekend is (bijvoorbeeld pillen versus
injecties), dan wel wordt ondersteund door data.
Net als bij superioriteitsstudies dient te lezer zich de
vraag te stellen in hoeverre de standaardtherapie opti
maal is, zowel in de keuze van het middel als in de toedie
ningsvorm en dosering. Wanneer niet is aangetoond dat
een standaardbehandeling beter is dan placebo, kan het
voorkomen dat men in een non-inferioritystudie in feite
onderzoekt of een nieuwe behandeling niet onderdoet
voor placebo.14
Zowel de primaire uitkomstmaat als de non-inferiority
marge dienen vooraf in een protocol te zijn vastgelegd.
De marge is immers de scheidsrechter voor de vraag of
een nieuwe behandeling niet-inferieur is. Gezien de cen
trale rol die de non-inferioritymarge speelt is het opval
lend dat de registratie van trials nog niet eist dat de noninferioritymarge wordt genoemd.15 Auteurs dienen in
hun artikel de keuze voor de marge te onderbouwen en
lezers moeten deze keuze kritisch bekijken. Wanneer
bijvoorbeeld in een onderzoek gesteld wordt dat een mid
del niet-inferieur genoemd kan worden wanneer het
mortaliteitsrisico niet meer dan 2 keer groter is dan van
een standaardtherapie, zal niemand een eventuele noninferioriteitsclaim serieus nemen.
Tot slot nog een meer technisch aspect. In een superiori
teitsstudie wordt het resultaat van de ‘intention-to-treat’analyse beschouwd als de standaard voor het aantonen
van een behandeleffect. Een intention-to-treatanalyse
geeft immers de meest conservatieve schatting, omdat
alle personen die zijn geïncludeerd in de studie worden
meegenomen in de analyse, los van de vraag of ze daad
werkelijk de studiemedicatie hebben ingenomen en of ze
tot het eind in de studie zijn gebleven. In een non-inferi
oritystudie daarentegen geeft het resultaat in de ‘perprotocol’-analyse meestal de meer conservatieve schat
ting van het behandeleffect, omdat hierbij alleen gerekend
wordt met personen die het onderzoek hebben voltooid.6
De per-protocolpopulatie is kleiner dan de intention-totreatpopulatie, en geeft dus bredere betrouwbaarheids
intervallen. Een breder betrouwbaarheidsinterval maakt
het waarschijnlijker dat de non-inferioritymarge wordt
overschreden. Daarom mag de per-protocolanalyse als
een strengere analyse worden beschouwd voor het noninferioritydesign.

Conclusie
Gerandomiseerd onderzoek met een non-inferiority
design heeft tot doel om aan te tonen dat een nieuwe
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behandeling niet slechter is dan een bestaande behande
ling. De onderliggende aanname is dat de nieuwe behan
deling op een ander vlak een voordeel biedt. De lezer van
een non-inferioritystudie dient een aantal aspecten kri
tisch te bekijken: (a) de reden van het gebruik van deze
studie-opzet, (b) het veronderstelde voordeel van de
nieuwe behandeling, (c) de onderbouwing van de keuze
voor de non-inferioritymarge en (d) de keuze van de
standaardbehandeling waarmee de nieuwe behandeling
wordt vergeleken.
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