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zonderlijke onderzoeken gecombineerd.
Het komt regelmatig voor dat de
schrijvers van zo’n systematische review zelf betrokken waren bij één of
meer van de geïncludeerde onderzoeken. Zo bevat de Cochrane-review over
de behandeling van impetigo twee
trials waarbij de review-auteurs (onder
wie ondergetekende) betrokken waren.
Deze betrokkenheid, hoewel begrijpelijk, impliceert mogelijke belangenverstrengeling. Wanneer je een
trial hebt gedaan, ben je bijvoorbeeld
enthousiast over de onderzochte interFoto: Belchonock/www.123rf.com
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doorwerken in de uitvoering van de
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