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Figuur 1: Work� ow ontworpen in het ADVANCE systeem voor het genereren van informatie over vaccin 
uptake, bene� ts en risks op basis van Big Health Data

Big data en statistiek: een huwelijk vol uitdagingen

Door: Lilian Peters en Jonáh Stunt

Als epidemiologen proberen we op basis van 
statistische analyses op empirische gegevens meer 
inzicht te krijgen in de factoren die een rol spelen bij 
het ontstaan en de verspreiding van ziekten. Hoewel 
statistiek ons helpt bij het interpreteren van onze 
bevindingen, moeten we voorzichtig zijn wanneer 
we conclusies willen trekken; statistische toetsen 
geven immers geen zekerheid. Bij epidemiologisch 
onderzoek kan op allerlei manieren gedurende 
het gehele onderzoekstraject vertekening ontstaan. 
Bovendien is de kans dat een onderzoeksuitkomst 
juist is, afhankelijk van de aannemelijkheid van 
je hypothese. En ander probleem waar we als 
epidemiologen veel mee te maken hebben vormen 
de (te) kleine sample sizes. Kortom, het interpreteren 
van resultaten en het trekken van conclusies is geen 
sinecure, en het ‘waarheidsgehalte’ van uitkomsten 
van epidemiologisch onderzoek is moeilijk te bepalen. 

Een manier om vertekening en onzekerheid te 
verkleinen en het waarheidsgehalte te verhogen, 

is door aantallen te vergroten. Laat het huidige Big 
Data tijdperk hier nu een uitkomst voor bieden. De 
mogelijkheden die Big Data bieden zijn talrijk en divers, 
en de verwachtingen binnen de epidemiologische 
gemeenschap zijn dan ook hoog. De vraag is echter 
of deze verwachtingen niet iets getemperd moeten 
worden. Naast mogelijkheden biedt het Big Data 
tijdperk namelijk ook de nodige uitdagingen. 

Een van die uitdagingen bevindt zich op het gebied 
van statistiek. Om uitspraken te doen over onze 
onderzoeksresultaten beroepen wij ons doorgaans 
op de nulhypothesetoets en statistische signi� cantie: 
we formuleren een nulhypothese (‘er is geen effect’), 
en we proberen vervolgens de betrouwbaarheid van 
die hypothese te bepalen: de kans dat de hypothese 
uit de verzamelde data af te leiden is. Die kans 
wordt uitgerekend in de p-waarde. Als de kans op 
de gevonden data als er in werkelijkheid geen effect 
is kleiner is dan 5% (p<0.05), dan verwerpen we 
de nulhypothese. Met andere woorden: als we een 
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p-waarde vinden die kleiner is dan 0.05 gaan we er 
vanuit dat we een effect hebben gevonden, en dat het 
gevonden effect niet op toeval berust. De kurk mag van 
de �es. Echter, gebruiken we enorme datasets voor 
onze analyse, dan wordt de puntschatter van onze 
data zeer precies. Zo precies dat iedere afwijking van 
de puntschatter van onze nulhypothese, hoe klein ook, 
een p-waarde lager dan 0.05 geeft. In een dataset 
met tienduizenden observaties zal elk effect dus 
signi�cant zijn. Wetenschappers zijn het er dan ook 
over eens dat hiermee het begrip signi�cantie in Big 
Data toepassingen betekenisloos wordt1. 

In 2017 verscheen er een artikel waarin het voorstel werd 
gedaan statistische signi�cantie opnieuw te de�niëren, 
en de p-waarde drastisch te verlagen naar 0.0052. Op 
het eerste gezicht lijkt dit geen onaardige maatregel: 
door de p-waarde te verlagen naar 0.005 of zelfs 
0.001 reduceer je het risico op vals-positieve effecten 
aanzienlijk en verhoog je de reproduceerbaarheid 
van studies. Maar echt een oplossing is deze 
maatregel niet. Allereerst zal een verlaging van de 
signi�cantiegrens de woekering van signi�cante 
resultaten slechts ten dele kunnen beteugelen. Er zullen 
nog steeds veel signi�cante resultaten zijn, waarvan 
de mate van relevantie onduidelijk is2.Ten tweede zal 
het aantal vals negatieve resultaten (Type II fouten) 
hoger worden3. Als H0 niet verworpen kan worden 
omdat het signi�cantie niveau niet gehaald wordt, 
betekent dit dus niet dat H0 aangenomen kan worden. 
Daarnaast is het geen one size �ts all oplossing. Het 
afkappunt voor statistische signi�cantie zou  -zeker 
voor nieuwe wetenschapsgebieden-  afhankelijk 
moeten zijn van onder andere de vooraf kans op H0, 
het aantal te testen hypothesen, het studie design en 
de consequenties van Type I of II fouten2. En last but not 
least is de manier van toetsen zelf problematisch: de 
manier van bewijzen is indirect. Met een nulhypothese 
signi�cantie toets bereken je namelijk niet de kans 
dat je theorie of hypothese waar is, maar je berekent 
de kans dat je je ond��������������� zou hebben 
gevonden als er géén verband zou zijn4. Hierover op 
pagina 22 en verder meer. 

De signi�cantiegrens herde�niëren en de drempel 
voor statistische signi�cantie verlagen naar een 
p-waarde van 0.005, zou enkel werken als een dam 
om een vloed aan statistisch signi�cante resultaten 
te voorkomen2. Het is slechts een quick �x en een 
temporiserende maatregel. Maar wat is dan wél een 
duurzame oplossing? De vraag of er überhaupt nog 
wel ruimte is voor traditionele statistiek dient zich 
aan. Betekent de komst van Big Data het einde van 
statistiek zoals we het kennen? Discussie hierover 
vindt plaats tussen methodologen, statistici, data- en 

computerwetenschappers. In het journal Statistics 
and Probability letters in mei dit jaar is zelfs een heel 
issue gewijd aan de rol van statistiek in het Big Data 
tijdperk. Velen pleiten voor behoud van de centrale 
rol van statistiek, met meer focus op effect maten en 
betrouwbaarheids intervallen, en het behandelen van 
de p-waarde als een continue in plaats van dichotome 
maat. Anderen voelen meer voor alternatieve 
inferentiemethoden, zoals de Bayesiaanse5. Maar 
het feit dat datasets steeds complexer geworden (niet 
alleen door hun toegenomen grootte, maar ook door 
de toegenomen heterogeniteit, doordat data van 
verschillende soorten bronnen afkomstig zijn) vereist 
de ontwikkeling van nieuwe methoden, modellen en 
algoritmes6. Vanuit verschillende wetenschapsgebieden 
worden technieken, modellen en benaderingen 
voor Big Data analyse besproken: van nieuwe 
MCMC (Markov chain Monte Carlo) algoritmes 
voor Bayesiaanse inferenties7 tot netwerkanalyses of 
latente variabele modellen. Ook wordt het belang van 
innovatieve datavisualisatie-tools voor de analyse van 
Big Data genoemd. 

Ook voor epidemiologisch onderzoek geldt dat 
traditionele analyse technieken niet meer toereikend 
zijn om de complexe en immense datasets te analyseren. 
Geavanceerde computationele technieken zijn 
vereist8. Veel machine learning methoden overkomen 
de beperkingen van traditionele methoden. Machine 
Learning is een vorm van kunstmatige intelligentie, en 
verwijst naar een scala aan wiskundige en statistische 
methoden om patronen in data te ontdekken en 
voorspellingen te doen. Bij Machine Learning maakt 
het AI-systeem gebruik van statistiek en opgedane 
ervaringen, waardoor het steeds beter wordt in de 
uit te voeren taken. Door het toepassen van machine 
learning technieken zullen epidemiologen beter in 
staat zijn onderliggende risico’s voor het ontstaan 
en de verspreiding van ziekten beter te begrijpen en 
effectieve interventies te ontwikkelen9. 

Machine learning technieken zijn zeer waardevol 
voor epidemiologisch onderzoek, maar vervangen 
niet de behoefte aan standaard statistische analyse 
en ‘ouderwetse’ onderzoeksdesings6. Machine 
learning technieken kunnen niet op magische 
wijze allerlei verbanden tevoorschijn toveren. 
Bovendien ondervangen we met machine learning 
niet de uitdagingen die we in traditional onderzoek 
tegenkomen en we hebben nog steeds te maken met 
allerlei vormen van bias. Sterker nog, we hebben er 
nog minder controle over. Onderzoekers zullen dan 
ook terughoudend zijn om alle modelspeci�caties 
enkel door computers te laten bepalen. Statistische 
modellen die ontwikkeld zijn middels machine learning 
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methoden moeten gezien worden als een aanvulling  
op de traditionele analyse methoden8. Het is een tool, 
die de huidige toolbox verrijkt. 

Om de uitdagingen die de analyse van grote en 
complexe datasets met zich meebrengen het hoofd te 
bieden, is het van groot belang om interdisciplinaire 
samenwerkingsverbanden te smeden. Dit betekent 
dat epidemiologen, wiskundigen, statistici 
computerwetenschappers en domeinexperts elkaar 
meer moeten gaan opzoeken11,12.  

Cruciaal voor de toegevoegde waarde van Machine 
Learning voor de epidemiologie is educatie. Sinds 
een aantal jaar hebben verschillende instituten en 
universiteiten programma’s die studenten niet alleen 
een sterke statistische achtergrond bieden, maar die 
zich ook richten op competenties die nodig zijn om te 
kunnen samenwerken met andere disciplines5. Echter, 
dergelijke programma’s zijn (in Nederland) nog niet 
op maat gemaakt voor epidemiologen, terwijl daar 
wel vraag naar is. Epidemiologen (in opleiding) geven 
aan hebben behoefte aan meer scholing omtrent 
innovatieve statistische analyses welke bijvoorbeeld 
worden gebruikt in data science. Zowel de (praktische) 
toepasbaarheid als het kunnen interpreteren van de 
statistische resultaten in het licht van de geanalyseerde 
data vergt een verdiepende slag: want wat betekenen 
de empirische bevindingen eigenlijk? Deze kritische 
bewustwording zal in de toekomst belangrijker 
worden, mede ook omdat de software en daarmee 
statistische mogelijkheden in een rap tempo zich 
ontwikkelen. Deze uitkomsten kunnen een nieuwe en 
ook interessante weg wijzen, maar bij onvoldoende 
re�ectie kunnen ze er juist voor zorgen dat een 
onderzoeker op een dwaalspoor terecht komt. Een 
alternatief zou kunnen zijn om in de nabije toekomst 
(na)scholing te ontwikkelen met multidisciplinaire 
onderzoekers, waarbij de inhoud waardevol is voor 
de epidemiologen om deze verdiepende slag te 
realiseren. 

Een unaniem framework voor de statistische analyse 
van Big Data is er nog niet. De discussie hierover zal de 
komende jaren nog wel gevoerd worden en bepalend 
zijn voor toekomstige  wetenschappelijke en technische 
ontwikkelingen. Van het grootste belang bij deze 
ontwikkelingen is goede educatie en interdisciplinaire 
teams die nauw met elkaar samenwerken.
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