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Overeenstemming en variatie tussen ver
schillende series waamemingen bij dezelf
de elementen of personen kunnen bestu
deerd worden voor allerlei soorten 'metin
gen'. Het kan daarbij gaan om inter- of 
intradokter-overeenstemming, maar ook 
om de overeenstemming tussen patient en 
huisarts betreft'ende de uitgewisselde infor
matie. Overeenstemming kan voorts wor
den bepaald tussen diverse meettech
nieken. 

Er zijn diverse statistische maten om 
variatie of overeenstemming tussen beoor
delaars weer te geven. Bij categorische 
waarden (bijvoorbeeld niet-ziek versus 
wel-ziek) is Cohen's Kappa een inzichtelij
ke en veelgebruikte maat, waarmee gecor
rigeerd kan worden voor toevallige inter- of 
intrabeoordelaar-overeenstemming. Voor 
het beoordelen van de intra- of interbeoor
delaar-overeenkomst bij variabelen die een 
precieze numerieke waarde opleveren (zo
als de bloeddmk of de peak-flow snelheid) 
zal men vaak gebmik maken van de regres
siefunctie (Y=a·X+b). 
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Overeenstemming tussen 
beoordelaars 

Inleiding 

In en rand de huisartspraktijk wordt dage
lijks veel informatie vastgelegd en uitgewis
seld over bevindingen, uitslagen, dia
gnosen en beleid. Hierbij kunnen diverse 
personen zijn betrakken - patient, huisarts, 
collega-huisarts, praktijkassistente, me
disch specialist - en uit deze informatie
uitwisseling kunnen allerlei beslissingen 
voortvloeien. Het is daaram belangrijk dat 
de feitelijke inhoud van de informatie lo 

weinig mogelijk misverstanden oproept. 
Consensus over de voorkeursbehandeling 
van diverse vormen van bronchitis bijvoor
beeld houdt in de praktijk weinig in, als 
verschillende artsen dezelfde patienten bij 
andere vormen lOuden indelen (interbe
oordelaar-variatie), of als dezelfde arts ver
gelijkbare patienten nu eens in de ene, dan 
weer in de andere categorie zou onderbren
gen (intrabeoordelaar-variatie). Het analy
seren en eventueel verminderen van derge
lijke variaties is dus niet alleen van belang 
voor wetenschappelijk onderzoek (waarbij 
gestandaardiseerd waarnemen min of meer 
is ingeburgerd), maar ook voor de dagelijk
se praktijk. 

Relevante variatie kan op allerlei terreinen 
voorkomen. Een fraai voorbeeld is de bete
kenis die artsen aan bepaalde uitdrukkin
gen geven. Zo is in een Amerikaans onder
zoek gevonden, dat 'soms' in de perceptie 
van arts en kan varieren van 7 tot 60 procent 
van de gevallen. 'Niet zelden' omspande 
een interval van 9 tot 78 procent en bij 
'gewoonlijk' bedroeg de range 27 tot 96 
procent. 1 

Een belangrijke stap op weg naar het 
bereiken van overeenstemming is het for
muleren van duidelijke (bijvoorbeeld dia
gnostische) criteria.2 3 Afhankelijk van hun 
aard, zal er bij het toepassen van deze 
criteria toch nog variatie blijven bestaan. 
Bij anamnestische criteria, zoals bij migrai
ne, is dat meer te verwachten dan bij bij
voorbeeld echografische criteria voor gal
stenen. 

Als men de mate van overeenstemming 
wil beoordelen en eventueel bei"nvloeden, 
is het nodig haar te meten en in een maat uit 
te drukken. Men kan vervolgens na een 
training of 'ijking' een tweede keer meten 

om te zien of de gewenste verbetering is 
opgetreden. Indien verbetering niet op
treedt - of niet wordt nagestreefd - kan 
men in elk geval rekening houden met het 
bestaan van de gevonden variatie. 

Er zijn diverse statistische maten om 
variatie of overeenstemming tussen beoor
delaars weer te geven, en deze hebben alle 
hun eigen toepassingsgebied en hun voor
en nadelen. Een belangrijk uitgangspunt is 
de wijze waarop de waarnemingen worden 
gemeten: categorisch (in bepaalde klassen) 
of numeriek.4 We zullen in deze aflevering 
enkele van de me est toegepaste maten be
spreken. 

Overeenstemming en 
toevalstreffers: Kappa 

Boeke en Faas onderzochten de interdok
ter-overeenstemming bij de diagnostiek 
van vaginitis. Zij beoordeelden daartoe 
onder meer onafhankelijk van elkaar foto's 
van de vaginawand van dertien vrouwen op 
de aanwezigheid van candida vaginitis. Er 
bleek in tien gevallen overeenstemming te 
zijn, dus bij 77 procent van het totaal (tabel 
1). * 

Dat lijkt een behoorlijk resultaat. We 
hebben er echter geen rekening mee ge
houden dat er waarschijnlijk ook een zeke
re mate van overeenstemming zou zijn ge
weest, als er tussen de oordelen van beide 
beoordelaars geen samenhang zou bestaan. 
Door de invloed van deze 'toevallige' over
eenstemming zou dus een te gunstig beeld 
ontstaan. 

Cohen's Kappa 
Om voor dit toeval te 'corrigeren' zijn 
verschillende methoden ontwikkeld, waar
van Cohen's Kappa6 een van de belang
rijkste is: 
• De eerste stap is het 'vinden van het te 
verwachten aantal toevalstreffers. We gaan 
hiertoe uit van de cijfers van tabel 1: arts 
A vermoedt op grand van de foto's 8 maal 
een candida-infect; arts B vermoedt 7 maal 

* De cijfers in tabel 1 zijn ontleend aan tabel 3 in het 
artikel van Boeke en Faas. 5 Deze auteurs gebruikten 
voor het bepalen van de interbeoordelaar·betrouwbaar· 
heid niet de Kappa, maar de n van Scott. Overigens 
liggen de uitkomsten van beide bepalingen in dit geval 
zeer dicht bij elkaar. 
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Tabell De beoordeling van loto's van de vaginawand op de aanwezigheid van Candida 
vaginitis door twee huisarts-beoordelaars. 

Huisarts-beoordelaar B Huisarts-beoordelaar A 

candida geen candida totaal 

- candida 6 1 7 
- geen candida 2 4 6 

- totaal 8 5 13 

Bron Boeke en Faas 5 

Percentage overeenstemming ongecorrigeerd voor toevalstreffers is: 

6 + 4 
= 77% 

13 

Tabel 2 Te verwachten bevindingen indien de beoordeling van huisarts B geen enkele 
samenhang vertoont met de beoordeling van huisarts A. 

Huisarts-beoordelaar B Huisarts-beoordelaar A 

candida geen candida totaal 

- candida 7/13 x 8 = 4.3 7/13x5=2.7 7 
- geen candida 6/13x8=3.7 6/13 x 5 = 2.3 6 

- totaal 8 5 13 

Percentage 'toevallige' overeenstemming, te verwachten indien er geen samenhang tussen 
de beoordeling van A en B bestaat, is: 

4.3 + 2.3 
---- =51% 

13 

Percentage overeenstemming, gecorrigeerd voor de invloed van 'toevallige' overeenstem
ming, is: 

(6 + 4) - (4.3 + 2.3) 

13 - (4.3 + 2.3) 

In woorden: 

= 53% (Kappa) 

bereikte overeenstemming - overeenstemming verwacht op grond van toeval 

maximale overeenstemming - overeenstemming verwacht op grond van toeval 
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een candida-infect. We nemen verder aan 
dat het oordeel van B in het geheel niet 
samenhangt met het oordeel van A. In dat 
geval zOU B, ongeacht het oordeel van A, 
steeds hetzelfde percentage candida-geval
len vinden: 7/13=54 procent. Bij de 8 posi
tieve candida-gevallen van A zou B het dan 
in 7/13x8=4,3 gevallen met hem eenS zijn; 
omgekeerd zou B onder de 5 negatieve 
diagnosen van A toch 7/13x5=2,7 candida
gevallen vinden. Dat zou leiden tot de 
uitkomsten in tabel 2. ** Daaruit blijkt dat 
in (4,3+2,3)/13 gevallen (=51 procent) 
overeenstemming verwacht mag worden, 
als er tussen beide oordelen geen samen
hang be staat. 
• De tweede stap is het verminderen van 
de 'bruto' overeenstemming (10 gevallen) 
met de op grond van het toeval te verwach
ten overeenstemming (6,6 gevallen). Men 
kan dan zeggen dat er 3,4 meer gevallen 
van overeenstemming zijn gevonden dan 
op grond van het toeval te verwachten was. 
Dit is dan 'het voor het toeval gecorrigeer
de' aantal gevallen van overeenstemming. 
• Een absoluut aantal zegt echter op zich
zelf niet veel, en daarom wordt het percen
tage voor het toeval gecorrigeerde over
eenstemming berekend: 
- de teller is het zojuist berekende aantal 

voor het toeval gecorrigeerde, overeen
komende beoordelingen; 

- de noemer is het maximaal haalbare aan
tal voor het toeval gecorrigeerde, over
eenkomende beoordelingen; de 6,6 toe
valstreffers die van de bereikte overeen
stemming worden afgetrokken, dienen 
dan natuurlijk ook in mindering te wor
den gebracht op de maximaal haalbare 
overeenstemming. 

In ons voorbeeld is de uitkomst van deze 
berekening 53 procent (zie ook onder tabel 
2). Dat percentage is veellager dan de niet 
voor het toeval gecorrigeerde 77 procent 
overeenstemming. 

Ook op het gebied van het medisch beleid 
kan de interbeoordelaar-overeenstemming 
worden onderzocht. Meyboom bijvoor
beeld vergeleek de therapeutische conc1u-

** In werkelijkheid zouden er aileen hele getallen in de 
tabel kunnen voorkomen, doch bij de berekening van 
het theoretisch te verwachten aantal toevalstreffers 
geldt deze beperking niet. 
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sies van een huisarts en een cardioloog bij 
de beoordeling van cardiofonisch vervaar
digde ECG'S. 8 Met betrekking tot de ver
wijsindicatie bedroeg het niet voor toeval
streffers gecorrigeerde percentage over
eenstemming 89 procent. De overeenstem
ming 'beyond chance', uitgedrukt in Kap
pa, zou echter slechts 47 procent zijn! 

Waarden en betrouwbaarheidsinterval 
In tabel 3 is het voorgaande samengevat in 
algemene termen. 

Kappa kan waarden aannemen tussen 
-1 en + 1 (dus tussen -100 pro cent en 
+ 100 procent). Volledige overeenstem
ming resulteert in Kappa (K) = 1. Meer 
overeenstemming dan op grond van het 
toeval verwacht mocht worden, geeft een 
K >0; minder overeenstemming dan ver
wacht op grond van het toeval resulteert in 
een K <0. 

In het algemeen wordt een Kappa-waar
de van 80 procent (0,80) als minimum 
beschouwd om te mogen spreken van een 
goede overeenstemming 'beyond chance', 
maar dit percentage is enigszins arbitrair. 

In het onderzoek van Boeke en Faas was 
het na training mogelijk om in een tweede 
beoordelingssessie een iets beter resultaat 
te bereiken; hiervoor kan een Kappa van 64 
procent berekend worden. Ten aanzien van 
enkele andere aspecten van de candida
diagnostiek werd een goede overeenstem
ming bereikt. Voor het waarnemen van een 
rotte-visgeur na toediening van KOH bij
voorbeeld is een Kappa van 90 procent te 
berekenen. 

Zoals bij aIle statistische parameters is 
het mogelijk om bij een gevonden Kappa
waarde een betrouwbaarheidsinterval te 
berekenen.7 Zo'n betrouwbaarheidsinter
val is smaller, naarmate de bijbehorende 
Kappa-waarde op een groter aantal waar
nemingen berust. In het voorbeeld naar 
Boeke en Faas met dertien waarnemings
eenheden zou het 95-procent-betrouw
baarheidsinterval van Kappa tussen -0,01 
en 1,07liggen. Bij de tweede meting - met 
28 waarnemingseenheden -loopt dit inter
val van 0,48 tot 0,80. 

Voordelen en beperkingen 
Kappa is een inzichtelijke en veelgebruikte 
maat, die van toepassing is op zowel inter-
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als intrabeoordelaar-overeenstemming. 
Het is van be lang te weten dat de waarde 
van Kappa wordt belnvloed door de verde
ling van de 'randtotalen' (de verdeling van 
de door respectievelijk A en B vastgestelde 
candida- en niet-candida-gevallen). Ener
zijds is dit gunstig: bij verschillende randto
talen bijvoorbeeld is direct al duidelijk dat 
er nooit volledige overeenstemming kan 
zijn, en Kappa kan in zulke gevallen ook 
nooit de waarde 1 bereiken. Anderzijds zijn 
extreme situaties denkbaar - als een of 
beide waarnemers in het geheel geen of 
juist aIleen maar positieve diagnosen zou
den stellen - waarin de resultaten niet te 
interpreteren zijn. Soms is het bereiken van 
een correct randtotaal (het juiste aantal 
candida-gevallen) al een kunst, doch als 
maat voor overeenstemming hierover is 
Kappa niet bedoeld. Voorts is van belang 
dat het type onderzoekspopulatie (bijvoor
beeld met moeilijk of gemakkelijker te 
onderscheiden ziektegevaIlen) en de voor
kennis hierover van invloed kunnen zijn op 
de mate van overeenstemming. 

Er zijn diverse andere overeenstem
mingsmaten, zoals de n van Scott.s Deze 
neemt evenwel gelijke randtotalen aan, en 
dit gaat lang niet altijd op. Vooralsnog is er 

voor de Kappa nog geen duidelijk beter 
alternatief. 

Overigens is aan te bevelen om altijd de 
originele tabel(len) op grond waarvan de 
berekeningen worden uitgevoerd, te ver
melden. Hierdoor krijgt de lezer een alge
meen inzicht in de betekenis van de gege
yens, en wordt hij in staat gesteld eventueel 
eigen berekeningsmethoden toe te passen. 

Meer dan twee klassen of 
beoordelaars 

Veel waarnemingen worden ingedeeld in 
meer dan twee klassen, en dikwijls zijn er 
ook meer dan twee beoordelaars. Dat was 
bijvoorbeeld het geval in enkele deelstu
dies uit het Gronings-Nijmeegse evaluatie
onderzoek naar de huisartsopleiding; daar
in werden verschillende aspecten van con
sulten van arts-assistenten beoordeeld door 
vier beoordelaars. 9 10 

Ook in deze gevallen kan men de inter
en intrabeoordelaar-overeenstemming uit
drukken in maat en getal, onder meer door 
de berekening van Kappa (die nu uiteraard 
gecompliceerder is). Hierbij vindt dan weer 
correctie plaats voor 'toevalstreffers'. 

Tabel 3 Algernene weergave van de interbeoordelaarsovereensternrning gecorrigeerd voor 
overeensternrning op grond van toeval, uitgedrukt in Kappa. 

Beoordelaar B Beoordelaar A 

positief negatief totaal 

- positief a b r 
- negatief c d s 

- totaal p q N 

Interbeoordelaars overeenstemming, gecorrigeerd voor toevallige overeenstemming, is: 

Kappa = 

dd- [-;p+-;q] 

N -[ >p+-;q] 
HUISARTS EN WETENSCHAP 1989; 32(2) 



Bij het bestaan van meer dan twee catego
rieen kan men niet volstaan met het onder
scheiden van weI of niet overeenstemmen
de waarnemingen. Bij ordinale variabelen 
(die een indeling kennen in drie of meer 
categorieen in een bepaalde volgorde) is 
een verschil van een categorie in beoorde
ling meestal minder erg dan een verschil 
van twee categorieen of meer. Men kan 
daarom toenemende 'gewichten' toeken
nen aan groter worden de afwijkingen. De
ze gewichten zijn echter arbitrair en hangen 
onder meer af van de (klinische) relevantie 
van de verschillen in beoordeling. In het 
kader van deze bijdrage voert het te ver 
hier nader op in te gaan. 

STATISTIEK 

Numerieke waarden 

Twee beoordelaars 
Kappa en afgeleiden zijn van toepassing bij 
de beoordeling van variabelen die in 
categorieen worden ingedeeld. Men is na
tuurlijk ook vaak geinteresseerd in de intra
of interbeoordelaar-overeenkomst bij de 
meting van variabelen die een precieze 
numerieke waarde opleveren, zoals de 
bloeddruk of de peak-flow snelheid. 

Indien er twee onderscheiden series 
waarnemingen zijn (al dan niet door dezelf
de waarnemer), kan de samenhang hiertus
sen worden weergegeven in een punten
wolk. Figuur 1 geeft het verband aan tussen 

Figuur 1 Peak-flow snelheid gemeten met de grate Wright peak-flow meter en 
de mini-Wright peak-flow meter. 

Mini-Wright peak-flow meter 
IImin. 
800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

o 100 200 300 400 500 600 700 800 

I/min. 
Wright peak-flow meter 

Toelichting De 4Y-lijn vertegenwoordigt perfecte overeenstemming. 
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de meting van de expiratoire peak-flow 
snelheid met twee verschillende meetme
thoden bij dezelfde groep patienten. 11 

Naarmate de punten meer op de rechte 
liggen die met een hoek van 45 graden door 
het nulpunt loopt, is de overeenstemming 
groter. 

Om redenen die uitvoerig zijn uiteenge
zet zijn in een eerdere aflevering,12 is de 
correlatiecoefficient - in dit geval zeer 
hoog: 0,94 - aileen onvoldoende om deze 
overeenstemming uit te drukken. De corre
latiecoefficient geeft aan in welke mate er 
een rechtlijnige samenhang is; een hoge 
correlatiecoefficient duidt op een goede 
overeenstemming over de rangorde van de 
waarnemingen. Verder blijkt uit de corre
latiecoefficient of er sprake is van een 
positieve of negatieve helling; over de hel
lingshoek en over het nulpunt zegt zij niets. 
Een hoge correIa tie hoeft daarom nog geen 
goede overeenstemming in te houden ten 
aanzien van de waargenomen waarden. 

De regressiefunctie kan hie rover meer 
uitsluitsel geven. 12 Idealiter ziet deze er als 
voIgt uit: 
Waarneming van B = waarneming van A. 
Anders geformuleerd (uitgaande van een 
grafiek met een X- en een Y-as): 

Y=I·X+O 
Deze ideale functie houdt in, dat de regres
siecoefficient 1 is: elke toename die wordt 
waargenomen door observator A, gaat ge
paard met precies dezelfde toename bij 
observator B. Tevens is het intercept gelijk 
aan 0: de regressielijn loop door het nul
punt. 

Combinaties van waarnemingen die af
wijken van deze ideale lijn, tellen zwaarder 
naarmate ze groter zijn. Indien ze gelijkma
tig - 'at random' gespreid - rondom deze lijn 
voorkomen, beinvloeden ze weI het be
trouwbaarheidsinterval van de regres
siecoefficient, maar niet de coefficient zelf. 
Ais de afwijkingen systematisch in bepaal
de richting liggen, wordt de coefficient weI 
beinvloed. Naarmate deze meer verschilt 
van 1, en naarmate het intercept meer 
verschilt van 0, is de interbeoordelaar
overeenstemming lager. 

Voor figuur 1 luidt de regressiefunctie: 
Y=0,92·X+39,3 (liter/minuut). 

De regressiecoefficient is dus wat kleiner 
dan 1,0 en de regressielijn begint boven het 
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nulpunt. Met andere woorden: de Mini
Wright peak-flow meter geeft bij lage waar
den wat hogere uitslagen dan de Wright
meter, en bij zeer hoge waarden eerder iets 
lagere waarden. Dit kan men als systema
tisch verschil aanduiden. 

Ret 95% -betrouwbaarheidsinterval van 
de regressiecoefficient loopt van 0.74 tot 
1.09, en dit duidt op een aanzienlijke mate 
van variabiliteit. 

In feite kunnen we dus twee aspecten aan 
de inter- (of intra-)beoordelaar-overeen
stemming onderscheiden: 
- de niet systematisch gerichte variabiliteit 

in deze overeenstemming (uit te drukken 
in bijvoorbeeld het betrouwbaarheidsin
terval van de regressiecoefficient); 

- een eventueel systematisch verschil in 
beoordeling (uit te drukken in de regres
siefunctie zelf). 

Correctie voor de mate van toevallige sa
menhang tussen twee numerieke varia
belen is verwerkt in de wijze van bereke
ning van de coefficienten. 

Ret gebrek aan overeenstemming in re
latie tot variabiliteit komt wellicht nog het 
duidelijkst tot uiting infiguur 2.11 Op de x
as zijn de gemiddelde waarden van de twee 
metingen bij een persoon uitgezet, en op de 
Y-as het verschil tussen beide. Ret blijkt 
dat het verschil kan oplopen tot 80 liter per 
minuut. Ret 95%-betrouwbaarheidsinter
val van het verschil tussen beide metingen 
ligt tussen -79,7 liter/minuut en 75,5 liter/ 
minuut. Vanuit een oogpunt van klinische 
relevantie zou dit een onaanvaardbaar gro
te spreiding zijn, ondanks de relatief hoge 
correlatiecoefficient van 0.94. 

Meer dan twee waamemers 
Bij onderzoek waarbij numerieke varia
belen worden beoordeeld, kunnen even
eens meer dan twee waarnemers of waarne
mingssituaties zijn betrokken. Een voor
beeld is een eigen onderzoek waarbij in vijf 
praktijken, zonder speciale training of 
voorzorg, telkens van eenzelfde bloedmon
ster de bloedbezinkingssnelheid werd be
paaldY 

Ret is in zo'n geval weer allereerst van 
belang dat een goed inzicht wordt verkre
gen in de feitelijke bevindingen. Dat kan 
door een figuur of een tabel. In tabel 4 zijn 
per onderzocht monster onder meer de 
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Figuur 2 Het verband tussen enerzijds het verschil tussen elke twee peak-flow metingen uit 
figuur I, en anderzijds hef gemiddelde van dezelfde metingen. 
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-20 00 0 
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-100+-,-.-.-.-.-,,-.-,-,-.-.-.-.-.~ 
o 100 200 300 400 500 600 700 800 

Gemiddelde I/min. 
Toelichting Ter orientatie is het gemiddelde verschil ± 2 standaarddeviaties weergegeven. 

Tabel 4 Interbeoordelaar (,interpraktijk')-variatie bij de bepaling van de BSE in I3 
bloedmonsters in 5 huisartspraktijken. 

Bloedmonster Bevindingen praktijken Gemiddelde sd Variatie-
coefficient 

a b c d e 

1 1 2 2 2 2 2 0.5 25% 
2 2 3 2 2 2 2 0.4 20% 
3 5 5 9 6 6 1.8 30% 
4 4 7 9 5 9 7 2.4 34% 
5 18 4 35 19 22 20 11.2 56% 
6 17 11 9 51 25 23 17.5 76% 
7 10 26 33 29 20 24 9.1 38% 
8 30 30 35 4 30 26 12.5 48% 
9 38 56 49 41 46 8.3 18% 

10 39 86 41 55 55 21.5 39% 
11 63 44 80 50 59 15.9 27% 
12 56 73 61 52 61 9.2 15% 
13 55 58 84 61 58 63 12.0 19% 

-: onbekende meting. 
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uitslagen van de diverse praktijken weerge
geven. Het is direct duidelijk dat de sprei
ding - en dus het gebrek aan overeenstem
ming - aanzienlijk is. Ais men deze sprei
ding nu in maat en getal wil samenvatten, 
zijn er diverse mogelijkheden, me de afhan
kelijk van de vraagstelling. 

Voor het beantwoorden van de vraag of 
de interwaarnemer-variatie (of interprak
tijk-variatie) verband houdt met de absolu
te hoogte van de BSE is het zinvol om voor 
ieder monster de standaarddeviatie (sd) 
van de vijf bepalingen te berekenen. Men 
kan dan nagaan of de sd toeneemt of af
neemt met de hoogte van de BSE. Ais maat 
voor de overall interwaarnemer-variatie 
kan men kiezen voor het gemiddelde van 
de sd's van alle monsters, of de sd van alle, 
in een verdeling ondergebrachte, afwijkin
gen van de diverse gemiddelden. 

Het nadeel van de sd in dit soort gevallen 
is dat de spreiding (en dus de sd) hoe dan 
ook al minder groot kan zijn bij lage waar
den. De spreiding bij een BSE van 1 is 
immers a priori meer begrensd dan bij een 
BSE van bijvoorbeeld 50. Bij het middelen 
heeft dan de spreiding bij hoge waarden 
een overmatig grote invloed. In de labora
toriumwetenschappen wordt daarom in 
plaats van de sd vaak de zogenaamde varia
tiecoefficient gebruikt: dit is de stan
daarddeviatie gedeeld door het gemiddel
de, een spreidingsmaat die gecorrigeerd 
zou zijn voor de absolute waarde van de 
betreffende parameter. Dit laatste is echter 
een aanname, die ook niet altijd bevredi
gend is. De correctie is nogal eens te sterk. 

Ter illustratie zijn in tabel 4 per monster 
ook het gemiddelde, de sd en de varia
tiecoefficient weergegeven. Men kan zich 
nu zelf een beeld vormen van de spreiding 
en de waarden van de spreidingsmaten. 

Het is ook hier natuurlijk per praktijk 
mogelijk om, op grond van de gegevens in 
tabel4, onderscheid te maken tussen (niet
systematische) variabiliteit en systemati
sche afwijkingen ten opzichte van de resul
taten van de hele groep praktijken. In het 
eerste geval gaat het om de spreiding van de 
waarnemingen ten opzichte van het gemid
delde. In het tweede geval om de systemati
sche afwijkingen in een bepaalde richting 
(bijvoorbeeld meestal hoger of meestalla
ger dan het gemiddelde). Op de diverse 
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technieken op dit gebied gaan wij nu niet 
verder in. 

Beschouwing 

Overeenstemming en varia tie tussen ver
schillende series waarnemingen bij dezelf
de elementen of personen kunnen bestu
deerd worden voor allerlei soorten 'metin
gen': vraagverheldering, anamnesevragen, 
lichamelijk onderzoek, diagnostische tests, 
het stellen van diagnosen, het bepalen van 
het beleid. Het kan gaan om inter- of 
intradokter-overeenstemming, maar ook 
om de overeenstemming tussen patient en 
huisarts betreffende de uitgewisselde infor
matie. Overeenstemming kan voorts wor
den bepaald tussen diverse meettechnieken 
voor bijvoorbeeld de longfunctie of de Hb
bepaling.14 15 Dergelijke studies zijn niet 
alleen van belang in het kader van weten
schappelijk onderzoek, maar ook voor de 
toetsing en verbetering van de dagelijkse 
praktijk. In deze bijdrage zijn principes 
besproken van het samenvatten van de 
resultaten van deze studies in statistische 
maten. 

De berekening van samenvattende maten 
voor intra- en interbeoordelaar-overeen
stemming is nuttig voor een vlotte commu
nicatie over de consistentie van beoorde
ling. Zij kan echter niet meer zijn dan een 
aanvulling op de oorspronkelijke gegevens. 
Dezelfde Kappa's, regressiecoefficienten 
of variatiecoefficienten kunnen immers het 
resultaat zijn van geheel verschillende 'ru
we' datasets. 

Men moet ook telkens oog houden voor 
de klinische relevantie van variatie of over
eenstemming, en de gehanteerde schaal 
c.q. overeenstemmingsmaat. Zo is het bij 
de beoordeling van de BSE niet zozeer van 
belang in hoeverre men precies dezelfde 
(numerieke) waarden vindt, maar veeleer 
of men de uitslagen in dezelfde beslissings
categorieen indeelt, zoals: niet verhoogd 
(bijvoorbeeld ::;29), twijfelachtig (30-49) of 
duidelijk verhoogd (:2:50). Hetzelfde geldt 
ten aanzien van beslissingen om naar aan
leiding van bepaalde bevindingen (net) weI 
of (net) niet te verwijzen. 

Het is voorts nuttig als men de door 
diverse waarnemers gevonden uitslagen 

kan vergelijken met een externe, objec
tieve standaardwaarde ('gouden stan
daard'). Behalve tussen diverse waarne
mers onderling is immers ook een goede 
overeenstemming wenselijk tussen waarne
mer en standaardwaarde. 12 13 Zo'n stan
daardwaarde is echter niet altijd beschik
baar. 

Tenslotte een enkel woord over de verwar
ring die zou kunnen optreden over de di
verse betekenissen van het woord 'inter
dokter-variatie'. In het bovenstaande ging 
het om het in kaart brengen van varia tie in 
de beoordeling van dezelfde element en 
door verschillende waarnemers, bijvoor
beeld artsen, teneinde misverstanden, 
communicatiestoornissen of verschillen in 
beoordeling op het spoor te komen of terug 
te dringen. Hiermee is uiteraard niet ge
zegd dat interdokter-variatie in de zin van 
verschillen in opvattingen, diagnostiek en 
beleid niet goed zou zijn. Vaak, vooral in 
niet eenduidige beslissingssituaties, is een 
zekere interdokter-variatie zelfs een voor
waarde om tot een voldoende breed scala 
aan leerzame klinische ervaringen te 
komen. 
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