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Systematic reviews have become the standard method for summarizing data regarding the effects of 
healthcare interventions. In the last decade there has been a remarkable proliferation of systematic reviews
as one of the key tools for evidence-based health care. Systematic reviews within health care are usually
conducted retrospectively and are susceptible to a range of potential sources of bias. However, there has
been no agreement on the best approach to assessing their methodological quality. The aim of this 
thesis is to pull together the best available instruments to develop, update and validate them, and to 
produce a reliable, practical and convenient tool that can be used in a variety of settings. 

To achieve these aims we carried out a series of interlinked studies.

In Chapter 1 we provide a brief summary of the existing literature on assessing the methodological and
reporting quality of systematic reviews. We list our objectives, along with the measurement instruments
and systematic reviews studied in this thesis. 

In Chapter 2 we undertook a systematic review of available instruments used to assess the quality of 
systematic reviews. We compiled and appraised a complete list of all available tools for the assessment of
systematic reviews. We described the development of the QUOROM (quality of reporting of 
meta-analysis) statement and compared it to other instruments identified through a systematic review. 
Finally, we improved the descriptors of the instrument that rated highest (the overview quality assessment
questionnaire-OQAQ). We found that the literature described many checklists and scales for use as 
evaluation tools, but most were missing important evidence-based items. A pilot study suggested 
considerable room for improvement in the reporting of systematic reviews using different instruments. 

In Chapter 3 we assessed the methodological and reporting quality of a set of systematic reviews by 
applying OQAQ and QUOROM to all 57 Cochrane musculoskeletal systematic reviews published in the
Cochrane Database of Systematic Reviews of the Cochrane Library. We found good overall methodological
quality, with scores on individual items revealing only minor flaws. However, we concluded more work
was needed in reporting search results, documentation of the flow of studies, identification of the type
of studies, summary of the key findings and the need for specific guidelines for reporting protocols.

In Chapter 4 we determined the impact of updating on the methodological quality and reporting quality
of a set of systematic reviews. Under this objective we assessed a newly selected sample of systematic 
reviews before and after their updating using the same two instruments. The sample covered a wide variety
of health topics published in the Cochrane Library. We assessed the updated and original versions of the
systematic reviews using two instruments: the 10 item OQAQ, and the 18-item QUOROM statement.
In total, 53 systematic reviews were evaluated. Updating produced no significant improvement in the global
quality score of the OQAQ. Updated reviews showed a significant improvement on the OQAQ item 
assessing whether the conclusions drawn by the author(s) were supported by the data and /or analysis 
presented in the systematic review. The QUOROM data confirmed these findings. After the studies in
Chapters 3 and 4 we concluded that there was room for a new instrument focused on methodological 
quality (rather than reporting quality) of systematic reviews, with improved content and feasibility. 

In Chapter 5 we developed such an instrument by building upon previous tools, empirical evidence and
expert consensus. To start, a 37-item assessment tool was formed by combining two instruments 
developed to assess methodological quality 1) the enhanced OQAQ, 2) a checklist created by Sacks et al.,
and 3) three additional items recently judged to be of methodological importance. This tool was applied to
99 paper-based and 52 electronic systematic reviews. Exploratory factor analysis identified 11 underlying
components. From each component, methodological experts selected one item through a nominal group
consensus process to arrive at a feasible assessment tool with face and content validity. The 11-item tool
was named AMSTAR: A MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews. 
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In Chapter 6 we tested the construct validity, reliability and feasibility of AMSTAR in the source 
dataset. We tested the new instrument by having two assessors apply it, as well as the two original 
instruments, to a random sample of 30 systematic reviews (out of the 151 selected for Chapter 5). The
construct validity results of the new instrument, expressed as a percentage of the maximum score, showed
convergence with the results of the other instruments. Intra-class correlations (ICC) were 0.66 with
OQAQ and 0.83 with Sacks’ checklist. The ICC obtained when comparing OQAQ to Sacks’ checklist
was 0.86. AMSTAR proved highly feasible taking 10-15 minutes to complete compared with OQAQ 
(taking on average more than 20 minutes), and Sacks’ checklist (taking on average over 40 minutes).
Qualitative analyses of the responses lead to minor changes in the wording of three items. This internal
validation exercise suggested that the new 11-item instrument has good content and construct validity,
good reliability, and excellent feasibility. 

In Chapter 7 we further tested the reliability and external validity of AMSTAR using a separate set of 
reviews. External assessors, with no prior exposure to AMSTAR, applied the instrument to a set of 
42 systematic reviews focusing on therapies to treat gastro-esophageal reflux disease, peptic ulcer disease, and
other acid-related diseases. In the absence of a gold standard, we assessed construct validity by comparing
AMSTAR with a global scale undertaken by seven assessors with expertise in clinical medicine, 
epidemiology, measurement, and research methods. The inter-observer reliability of the total score was
excellent for AMSTAR: kappa 0.84 and Pearson’s 0.96. The inter-rater agreement (kappa) between two
raters for the global assessment was 0.63. Construct validity was shown by AMSTAR's convergence with
the results of the global assessment instrument. Both AMSTAR and the global assessment required on
average 15 minutes to complete, but with the latter, assessors expressed difficulty in reaching a final 
decision in the absence of comprehensive guidelines. In contrast, AMSTAR was well received.

Conclusions 

The aim of the research reported in this thesis was to explore available measurement instruments for 
assessing methodological quality and reporting quality, to evaluate the status of these instruments, and
to explore the development of a new instrument to fill in any missing gaps.  

Assessing the methodological quality of different types of studies is complex and requires multiple methods
of assessment. Further, for the assessment techniques to be useful in a health setting, the procedures and 
methods need to be practical and easily implemented. While we are planning to perform additional 
validation the real test will be to persuade researchers and decision makers to use the instrument. Our 
ongoing challenge will be to have AMSTAR widely used. This will involve the development of an 
implementation strategy.  The early signs are good - AMSTAR has been adopted or recommended by a
number of groups, including the Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health.

Methodologists continue to struggle with methodological quality issues while decision makers struggle
with the challenge of basing policy, clinical or resource planning decisions on the available evidence. The
personal feedback received on AMSTAR to date has been supportive. With its publication in peer 
reviewed journals and in this thesis, we hope that it will help many reviewers with their tasks of assessing
the methodological quality of systematic reviews and incorporating their results in clinical and policy 
decisions.
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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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