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Het belang van een goede keuze van 
onderzoekdesign 
Verschillende interventies zijn beschikbaar om op een 
adequate manier allerhande beroepsgebonden ziektes en 
ongevallen te doen dalen. De kennis over de daadwerkelij-
ke impact van deze interventies is echter beperkt wegens 
praktische, methodologische en organisatorische redenen. 
Barrières voor evaluatieonderzoek zijn bijvoorbeeld de 
beperkte incidentie van bepaalde beroepsziektes of -onge-
vallen, de kostprijs om interventies toe te passen in grote 
groepen van werknemers of herstructureringen binnen 
het bedrijf tijdens een interventie. Om aan deze verschil-
lende barrières zo goed mogelijk tegemoet te komen, is 
de keuze van het onderzoekdesign om de impact van de 
interventie na te gaan, van belang. 

Het maken van de keuze van onderzoekdesign
Latentietijd en frequentie van beroepsgebonden ziektes of 
ongevallen zijn twee belangrijke aspecten bij de keuze van 
een interventiestudie met beroepsziektes of -ongevallen als 
uitkomstmaat. Van der Molen et al. definieerden een kortere 
en langere latentietijd als respectievelijk ≤12 maanden en 
>12 maanden tussen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
of arbeidsomstandigheden en het optreden van de ziekte of 
het ongeval. De frequentie waarmee een ziekte of ongeval 
voorkomt in een populatie gedurende een bepaalde periode 
werd gedefinieerd als lager zijnde ≤5% en hoger zijnde >5%.

Voor elk van de vier combinaties werd vervolgens nage-
gaan welke onderzoekdesigns geschikt zijn om de impact 
van de interventie vast te stellen (zie tabel). Voor deze 
afweging werden de negen Bradford Hill criteria gebruikt 
(zoals sterkte van het verband, aannemelijkheid van de 
causaliteit, consistentie van de bevindingen, etc.). Deze 
criteria zijn bedoeld om op systematische wijze na te gaan 
of er van een causale relatie sprake kan zijn.

Uit de tabel blijkt dat controlled studies meer geschikt 
zijn voor meer frequent voorkomende ziektes of ongeval-
len (zoals bijvoorbeeld beroepsastma of prikincidenten) 
en dat ze het best geschikt zijn om de impact van een 
interventie aan te tonen. Uncontrolled time of case series 

zijn een goede optie om interventies die zich focussen op 
minder frequent voorkomende ziektes of ongevallen te 
evalueren (zoals bijvoorbeeld dodelijke arbeidsongeval-
len). In de twee lagere kwadranten is de mogelijkheid om 
een interventie-effect aan te tonen laag tot zwak.

Wees steeds transparant en blijf kritisch
Zoals alle onderzoekdesigns zijn ook deze onderzoekde-
signs vatbaar voor bias. Bij het opzetten van een interven-
tie met als doel het doen dalen van beroepsziektes of -on-
gevallen is het bijgevolg van cruciaal belang dat er steeds 
zeer duidelijk en transparant uiteengezet wordt welke 
methodes zijn gebruikt. Ook moet men steeds kritisch 
blijven wat betreft de gemaakte assumpties gebaseerd op 
een onderzoek.

In de praktijk kan een evaluatie van een interventie ook 
een combinatie zijn van verschillende onderzoekdesigns. 
Er zijn namelijk nog verschillende andere factoren die 
bepalend zijn voor de keuze van een onderzoekdesign. 
Zo zijn er bijvoorbeeld de setting en de context van de 
werknemerspopulatie (sector, arbeidsinhoud,…) en de 
toepassing van de interventie (individu, bedrijf, sector, 
nationaal,…).
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Onderzoekdesigns voor de evaluatie van interventies gericht op 
beroepsziektes en -ongevallen

Uitkomst-
maat

Kortere latentietijd  
≤12 maanden

Langere latentietijd  
>12 maanden

Hogere 
frequentie 
>5%

Randomized controlled trials
Mogelijkheid om effect aan 
te tonen: sterkst 
8/9 Bradford Hill criteria

Non-randomized controlled 
studies
Mogelijkheid om effect aan te 
tonen: matig
7/9 Bradford Hill criteria

Lagere 
frequentie 
≤5%

Interrupted time series
Mogelijkheid om effect aan 
te tonen: laag
5/9 Bradford Hill criteria

Time series, case series
Mogelijkheid om effect aan te 
tonen: zwak
4/9 Bradford Hill criteria


