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Beoordeling van de methodologische kwaliteit van systematische reviews
De ontwikkeling van AMSTAR

Systematische reviews zijn de standaardmethode geworden voor het samenvatten van gegevens met 
betrekking tot de effecten van interventies in de gezondheidszorg, en worden als een van de belangrijkste
instrumenten voor ‘evidence-based healthcare’ beschouwd. In het afgelopen decennium is het aantal 
systematische reviews aanzienlijk toegenomen. Systematische reviews worden retrospectief uitgevoerd 
en zijn daardoor gevoelig voor verschillende mogelijke bronnen van vertekening. Er is echter geen 
overeenstemming over de beste benadering voor het beoordelen van de methodologische kwaliteit van 
systematische reviews. Het doel van dit proefschrift is het vergaren van de beste beschikbare instrumenten,
het ontwikkelen, aanpassen en valideren van die instrumenten en het produceren van een betrouwbaar,
praktisch en werkbaar instrument dat in verschillende settings kan worden gebruikt.

Om deze doelen te bereiken, hebben we een aantal onderling samenhangende studies uitgevoerd.

In hoofdstuk 1 geven we een kort overzicht van de bestaande literatuur over het beoordelen van de 
kwaliteit van de methodologie en van de rapportage van systematische reviews. We beschrijven onze
vraagstellingen en de meetinstrumenten en systematische reviews die in dit proefschrift zijn bestudeerd. 

In hoofdstuk 2 hebben we een systematisch onderzoek uitgevoerd naar de beschikbare instrumenten die
worden gebruikt voor het beoordelen van de kwaliteit van systematische reviews. We hebben een volledige
lijst samengesteld en alle beschikbare instrumenten voor de beoordeling van systematische reviews 
geëvalueerd. We beschreven de ontwikkeling van het QUOROM-statement (Quality Of Reporting Of
Meta-analysis) en vergeleken dit met andere instrumenten. Ten slotte hebben we de descriptoren van het
instrument met het beste resultaat (de OQAQ, Overview Quality Assessment Questionnaire) verbeterd.
Uit ons onderzoek bleek dat in de literatuur veel checklists en schalen worden beschreven die als 
evaluatie-instrument worden gebruikt, maar dat bij de meeste daarvan ’evidence-based’ items ontbreken.
Er leek aanzienlijke ruimte te zijn om de beoordeling van de kwaliteit van systematische reviews te 
verbeteren. 

In hoofdstuk 3 beschrijft de beoordeling van de kwaliteit van methodologie en rapportage van een 
aantal systematische reviews, door OQAQ en QUOROM toe te passen op alle 57 systematische reviews
van de Cochrane Musculoskeletal Group (gepubliceerd in de Cochrane Database of Systematic Reviews
van de Cochrane Library). In het algemeen was de methodologische kwaliteit goed, met slechts kleine
minpunten in de afzonderlijke items. Toch bleek ook dat verdere verbetering mogelijk is bij rapportage
van zoekresultaten, documenteren van de onderzoeksstroom, identificeren van het type onderzoek en 
samenvatten van de belangrijkste resultaten. Tevens bleek er een behoefte aan specifieke richtlijnen voor
rapportage.

In hoofdstuk 4 hebben we bekeken of herzieninging (‘update’) van een review de kwaliteit van methodologie
en rapportage verbetert. In een steekproef hebben we een aantal reviews vóór en na de herziening 
beoordeeld. De steekproef van 53 systematische reviews bestreek een groot aantal verschillende 
gezondheidswetenschappelijke onderwerpen in de Cochrane Library. Net als in hoofdstuk 3 gebruikten
we de OQAQ en de QUOROM voor de beoordeling. Herzieningen gaven geen significante verbetering
in de globale kwaliteitsscore van de OQAQ, maar wel op het OQAQ-item waarmee wordt beoordeeld
of de getrokken conclusies worden ondersteund door de gepresenteerde gegevens en/of analyse. De 
QUOROM-gegevens bevestigden deze resultaten. Na de studies in hoofdstuk 3 en 4 concludeerden we
dat er ruimte is voor een nieuw instrument gericht op de methodologische kwaliteit (in tegenstelling tot
de kwaliteit van de rapportage) van systematische reviews, met een verbeterde inhoud en haalbaarheid.



In hoofdstuk 5 hebben we een dergelijk instrument ontwikkeld door voort te bouwen op eerdere 
instrumenten, empirisch bewijs en consensus onder experts. Om te beginnen werd een uit 37 items 
bestaand beoordelingsinstrument gevormd door het combineren van twee instrumenten die zijn 
ontwikkeld voor de beoordeling van methodologische kwaliteit 1) de verbeterde OQAQ, 2) een door
Sacks et al. gemaakte checklist en 3) drie aanvullende items die van methodologisch belang worden 
geacht. Dit instrument is toegepast op 99 papieren en 52 elektronische systematische reviews. Uit de 
exploratieve verkennende factoranalyse kwamen 11 onderliggende componenten naar voren. Uit elke
component werd door methodologische experts één item geselecteerd via een consensus procedure 
(‘nominal groups’), zodat een werkbaar beoordelingsinstrument met validiteit op het eerste gezicht en op
inhoud (face en content validity) kon ontstaan. Het uit 11 items bestaande instrument kreeg de naam
AMSTAR: ‘A MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews’ (een meetinstrument voor de beoordeling
van systematische reviews). 

In hoofdstuk 6 hebben we de constructvaliditeit, betrouwbaarheid en werkbaarheid van AMSTAR 
getest in de brongegevens-set. We hebben het nieuwe instrument getest door het evenals de twee 
oorspronkelijke instrumenten door twee beoordelaars te laten toepassen op een willekeurige steekproef
van 30 systematische onderzoeken (uit de 151 die waren geselecteerd voor hoofdstuk 5). De resultaten voor
de constructvaliditeit van het nieuwe instrument, uitgedrukt als een percentage van de maximumscore,
vertoonden convergentie met de resultaten van de andere instrumenten. De intraclass correlatie (ICC)
coëfficiënt was 0,66 met OQAQ en 0,83 met de checklist van Sacks. De ICC bij de vergelijking van
OQAQ met de checklist van Sacks was 0,86. AMSTAR bleek zeer werkbaar te zijn met een benodigde
tijd voor het uitvoeren van 10-15 minuten in vergelijking met OQAQ (gemiddeld meer dan 20 minuten
nodig) en de checklist van Sacks (gemiddeld meer dan 40 minuten nodig). Kwalitatieve analyse van de
respons leidde tot minimale wijzigingen in de verwoording van drie items. Deze interne valideringstudie
suggereerde dat het nieuwe uit 11 items bestaande instrument een goede inhouds- en constructvaliditeit,
een goede betrouwbaarheid en een uitstekende werkbaarheid heeft.

In hoofdstuk 7 hebben we de betrouwbaarheid en externe validiteit van AMSTAR verder getest met een
afzonderlijke set systematische reviews. Externe beoordelaars zonder ervaring met AMSTAR pasten 
het instrument toe op een set van 42 systematische reviews die waren gericht op de behandeling van
gastro-oesophageale refluxziekte, maagzweren en andere aan maagzuur gerelateerde aandoeningen. Bij
afwezigheid van een gouden standaard hebben we de constructvaliditeit beoordeeld door AMSTAR te 
vergelijken met beoordelingen op een globale schaal die is gehanteerd door zeven beoordelaars met 
ervaring in klinische geneeskunde, epidemiologie, metingen en onderzoeksmethoden. 
De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de totale score voor AMSTAR was uitstekend: kappa 0,84 en
Pearson 0,96. De interbeoordelaarsovereenstemming (kappa) tussen twee beoordelaars voor de globale
schaal was 0,63. De constructvaliditeit werd aangetoond door de convergentie van AMSTAR met de 
resultaten van het globale beoordelingsinstrument. Voor het uitvoeren van zowel AMSTAR als de globale
beoordeling was gemiddeld 15 minuten nodig, maar bij de laatste ondervonden beoordelaars 
moeilijkheden bij het bereiken van een definitieve beslissing, door de afwezigheid van uitgebreide 
richtlijnen. AMSTAR werd daarentegen goed ontvangen. 

Het doel van de studies waarover in dit proefschrift wordt gerapporteerd, was het verkennen van de 
beschikbare meetinstrumenten voor het beoordelen van de kwaliteit van de methodologie en van de 
rapportage van systematische reviews, het evalueren van de status van deze instrumenten en het verkennen
van de ontwikkeling van een nieuw instrument om eventuele lacunes te vullen.

De beoordeling van de methodologische kwaliteit van verschillende typen systematische reviews is 
een complexe taak waarvoor meerdere beoordelingsmethoden vereist zijn. Bovendien kunnen de 
beoordelingstechnieken alleen bruikbaar zijn voor de gezondheidszorg als de procedures en methoden
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praktisch en eenvoudig te implementeren zijn. Hoewel we nog van plan zijn een aanvullende validatie uit
te voeren, zal de echte test eruit bestaan onderzoekers en besluitvormers over te halen het instrument te
gaan gebruiken. Onze voortdurende uitdaging is AMSTAR breed gebruikt te laten worden. Hiervoor
moet een implementatiestrategie worden ontwikkeld. De eerste tekenen zijn gunstig. AMSTAR is 
inmiddels in gebruik genomen of aanbevolen door een aantal groepen, waaronder de Canadian Agency
for Drugs and Technologies in Health.

Methodologen blijven worstelen met problemen omtrent de methodologische kwaliteit, terwijl besluitvormers
worden uitgedaagd om besluiten op het gebied van beleid, klinische zaken en resourceplanning te 
baseren op het beschikbare bewijs. De feedback die tot op heden is ontvangen over AMSTAR, was 
bemoedigend. We hopen dat de publicatie in peer-reviewed tijdschriften en in dit proefschrift veel 
beoordelaars zal helpen bij de taak om de methodologische kwaliteit van systematisch reviews te beoordelen
en hun resultaten mee te nemen in klinische en beleidsbesluiten.
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