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 De belangrijkste kenmerken van de deelnemende patiënten 

staan meestal in de eerste tabel. Daarna presenteren de onder-

zoekers de resultaten van de primaire en eventuele secundaire 

uitkomstmaten. Ze vermelden hierbij meestal een betrouwbaar-

heidsinterval, soms ook de p-waarde, zodat we kunnen nagaan 

hoe groot de kans is dat de resultaten op toeval berusten. Wan-

neer er andere variabelen zijn die een onderzochte relatie kun-

nen verstoren, wordt hier vaak voor gecorrigeerd. 

Discussie: kort overzicht van de resultaten. Belangrijk zijn de 

methodologische beperkingen, de onvermijdelijke zwakke kan-

ten van het onderzoek. Deze dient de lezer te betrekken in zijn 

beoordeling van de generaliseerbaarheid van de resultaten. Ook 

sterke kanten kunnen aan bod komen. Gevonden resultaten 

worden vaak vergeleken met wat er bekend is uit eerder onder-

zoek om te zien wat dit nieuwe onderzoek toevoegt. De discus-

sie wordt afgesloten met de conclusies, vaak met aanbevelingen 

voor de praktijk of voor verder onderzoek.

Samenvatting: kort overzicht van achtergrond, vraagstellingen, 

onderzoeksopzet, belangrijkste resultaten en conclusies. 

Literatuur: de publicaties die zijn gebruikt, genoteerd volgens de 

Vancouver-richtlijnen.

Betekenis
Onderzoeksartikelen hebben een vaste structuur, die de lezer 

helpt om gericht informatie te vinden. ▪

Literatuur
1 Knuistingh Neven A. De structuur van onderzoekartikelen en enkele daarbij 

gebruikte methodologische begrippen. Bijblijven 2003;19:25-32.

De serie Praktische epidemiologie laat zien dat er een wetenschap-
pelijke onderbouwing bestaat voor veel handelingen die de huisarts 
in de dagelijkse praktijk intuïtief uitvoert. Aan de hand van een her-
kenbaar praktisch gegeven in de praktijk geven we kort aan hoe de 
wetenschap achter dit praktijkprobleem in elkaar zit. Corresponden-
tie: j.eekhof@nhg.org
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Praktijkprobleem
Het is niet eenvoudig ontwikkelingen bij te houden. Het lezen 

van onderzoeksartikelen is voor velen een uitdaging. In deze 

bijdrage laten we zien hoe een onderzoeksartikel is opgebouwd.1

Achtergrond
Elk onderzoeksverslag is een verantwoording van de onder-

zoekers: waarom is het onderzoek gedaan, hoe is het gedaan 

en welke gevolgtrekkingen mogen er op basis van de resulta-

ten worden gemaakt? Een onderzoeksverslag kent een aantal 

vaste onderdelen: inleiding, methode, resultaten, discussie of 

beschouwing, samenvatting en literatuur [tabel].

Uitwerking
Inleiding: beschrijving van het probleem. De onderzoekers 

vatten de stand van zaken over het onderwerp samen aan de 

hand van de literatuur en formuleren de vraagstelling op ba-

sis van gesignaleerde lacunes in de huidige kennis.

Methode: bij wie en hoe het onderzoek is uitgevoerd, zodat de 

lezer kan nagaan of de uitkomsten van het onderzoek ook 

zouden kunnen gelden voor zijn eigen patiënten.

 Eerst beschrijven de onderzoekers de onderzoeksopzet. Is 

het een experimenteel onderzoek, met een controlegroep, ran-

domisatie, blindering van onderzoeker en patiënten, of een ob-

servationeel onderzoek? Ze beschrijven ook in welke setting het 

onderzoek is uitgevoerd (bijvoorbeeld ziekenhuis/huisartsen-

praktijk, al dan niet open populatie) en wanneer dit gebeurde. 

Vervolgens worden de inclusie- en exclusiecriteria uitgewerkt: 

welke patiënten werden in het onderzoek opgenomen en wel-

ke niet? Daarna komen de gebruikte meetinstrumenten aan 

de orde, zoals vragenlijsten en laboratoriumbepalingen.

 De (primaire) uitkomstmaat is belangrijk; dat is de uitkomst 

die in het onderzoek centraal staat. Bij vergelijkend onderzoek 

geven onderzoekers vaak ook aan welk verschil in effect tus-

sen twee behandelingen ze minimaal willen aantonen. Met de 

uitkomsten van een powerberekening laten de onderzoekers 

zien hoeveel patiënten (vooraf berekend) ze nodig hebben om de 

vraag te kunnen beantwoorden. In dit gedeelte beschrijven de 

onderzoekers ook welke statistische methoden ze hebben ge-

bruikt en welk significantieniveau ze hebben gehanteerd.

 Ten slotte wordt vermeld dat er goedkeuring is door een 

medisch-ethische commissie en dat de proefpersonen toestem-

ming hebben gegeven om aan het onderzoek mee te werken (in-

formed consent). 

Resultaten: beschrijving van de uiteindelijk geselecteerde groep 

en van de mensen die wel werden uitgenodigd maar niet mee-

deden (non-responders). Vergelijking van die twee groepen laat 

zien of er geen onbedoelde selectie plaatsvond. Verder willen we 

de kenmerken van de (vaak onvermijdelijke) uitvallers weten. 

Een stroomdiagram waarin de patiëntenstroom van inclusie 

tot en met de follow-up staat, is zeer verhelderend.
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Tabel De structuur van onderzoeksartikelen

Inleiding Methoden Resultaten Discussie 

Achtergrond Onderzoeksopzet Respons en uitval Korte samenvatting 
belangrijkste resultaten

Probleemstelling Inclusie- en exclusiecrite-
ria

Kenmerken onder-
zoekspopulatie

Vergelijking met de 
literatuur

Doelstelling 
(relevantie)

Meetinstrumenten Beschrijvende statistiek Methodologische 
beperkingen

Vraagstelling Uitkomstmaten Toetsende statistiek Conclusies en aanbevelin-
gen 

Statistische technieken 

Medisch-ethische 
goedkeuring en informed 
consent 


