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Systematische reviews op het gebied van complementaire en alternatieve geneeskunde:  

belang, methoden en voorbeelden uit de acupunctuur 

 

Dit proefschrift heeft ten doel bij te dragen aan het inzicht in de effectiviteit van complementaire en 

alternatieve geneeskunde (CAG) op basis van systematische reviews. Zoals besproken in de 

algemene inleiding (Hoofdstuk 1), is dat van belang omdat in dit tijdperk van ‘evidence based 

medicine’ artsen en beleidsmakers systematische reviews willen gebruiken om de waarde van 

acupunctuur en andere CAG interventies bij specifieke gezondheidsproblemen te kunnen 

inschatten. CAG interventies worden vaak toegepast en brengen substantiële kosten met zich mee. 

Daarom is het van belang dat er een goede afweging van de effecten en de risico’s kan worden 

gemaakt. Alle hoofdstukken van dit proefschrift hebben betrekking op het brede onderwerp CAG 

en systematische reviews, maar het proefschrift bestaat uit twee delen. Deel 1 (Hoofdstuk 2 t/m 4) 

richt zich op de vraag hoe databases betreffende systematische reviews naar CAG het beste kunnen 

worden ontwikkeld en geanalyseerd. Deel 2 (Hoofdstuk 5 t/m 9) richt zich op systematische reviews 

van acupunctuur bij drie specifieke gezondheidsproblemen, alsmede op onderzoek gericht op 

verbeteringen in de methodologie van gerandomiseerde klinische studies en systematische reviews 

op het terrein van acupunctuur. 

Hoofdstuk 2 heeft als doel een handige methode te ontwikkelen waarmee gebruikers van de 

Cochrane Library (onderzoekers, clinici en patiënten) systematische reviews over CAG kunnen 

identificeren, ook voor specifieke gezondheidsproblemen. Hiertoe werd een lijst van onderwerpen 

opgesteld waarmee vervolgens alle 396 CAG‐gerelateerde Cochrane reviews (Cochrane Library 

Issue 4, 2009) werden gecategoriseerd. De eerste stap bij het opstellen van de lijst van onderwerpen 

was het ontwikkelen van een operationele definitie van CAG, zodat CAG interventies objectief, 

reproduceerbaar en systematisch kunnen worden geclassificeerd. Hoofdstuk 2 beschrijft enkele 

uitdagingen bij het ontwerpen van deze lijst van onderwerpen, inclusief het formuleren van de 

operationele definitie, het besluiten welke reviews wel en welke niet tot het CAG veld behoren, het 

opstellen van de lijst van onderwerpen en het bepalen welke reviews bij welk onderwerp van de 

lijst passen. Het hoofdstuk sluit af met een discussie over de wijze waarop deze lijst van 

onderwerpen verder kan worden gebruikt, bijvoorbeeld om te laten zien over welke CAG 

interventies er nog geen Cochrane review beschikbaar is. 

Om auteurs van systematische reviews van CAG interventies te helpen, werd een 

gespecialiseerd register van citaties naar CAG‐gerelateerde gerandomiseerde klinische studies 

(trials) opgezet. Het eerste doel van Hoofdstuk 3 was om de bronnen en methoden te beschrijven 

waarmee dit register werd ontwikkeld. Het tweede doel was om de trial citaties te analyseren aan 

de hand van de volgende kenmerken: publicatiedatum, taal, tijdschrift van publiceren, 

aanwezigheid in MEDLINE, type CAG interventie, en type gezondheidsprobleem. Ten tijde van de 

analyse (maart 2012) bevatte het register 44.840 citaties naar CAG‐gerelateerde trials. De meeste 

citaties (60%) waren van 2000 of later en de meeste citaties waren in het Engels (71%), met Chinees 

als de daarop volgende taal (23%). De meeste citaties betroffen Chinese tijdschriften gericht op 

CAG, gevolgd door Engelse tijdschriften gericht op voeding. Meer dan een derde (36%) van de 

citaties uit het register waren niet geïndexeerd in MEDLINE. De meest voorkomende interventie 

(34%) betrof natuurlijke producten (uitgezonderd vitamines en mineralen), gevolgd door Chinese 

kruidengeneeskunde (27%). Het register maakt een verbeterde toegang tot CAG trials mogelijk en 

in de discussion van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de implicaties hiervan, inclusief het feit dat 
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veel trials van geringe methodologische kwaliteit zijn en het effect van de betreffende interventie in 

de regel zullen overschatten. 

Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van alle Cochrane reviews over traditionele Chinese 

geneeskunde. Daartoe werden alle titels en samenvattingen van de Cochrane Library (Issue 4, 2008) 

doorzocht. Van elke review werd het aantal trials en het totaal aantal deelnemers genoteerd. Een 

indicatie van de sterkte van het bewijs werd verkregen door de conclusies in de samenvatting van 

de reviews te beoordelen. Daarnaast werd een lijst opgesteld van vergelijkingen tussen interventies 

en de uitkomsten die een statistisch significant resultaat lieten zien in de meta‐analyse. Er werden 

70 Cochrane reviews van traditionele Chinese geneeskunde geïdentificeerd, die met name 

acupunctuur (n=26) of Chinese kruidengeneeskunde (n=42) betroffen. De conclusies uit de 

samenvattingen duidden op een positief effect in 7/26 acupunctuur reviews en in 20/42 

kruidengeneeskunde reviews, maar zowel de kwaliteit als de omvang van de trials beschreven in 

deze reviews was gering. Uit de overige reviews konden door de slechte methodologie en de grote 

heterogeniteit geen conclusies worden getrokken. De onderwerpen van de reviews waarin een 

positief effect werd gesuggereerd verdienen prioriteit in toekomstig onderzoek. De classificatie van 

de conclusies uit de reviews van traditionele Chinese geneeskunde was een complexe onderneming 

waarnaar nog veel nader onderzoek nodig is. In hoofdstuk 10 wordt hierop verder ingegaan. 

Ondanks de beperkingen van de in hoofdstuk 4 toegepaste classificatiemethode, lijkt deze in 

potentie bruikbaar bij toekomstige inspanningen om de conclusies van systematische reviews te 

classificeren. 

Hoofdstuk 5 is een hoofdstuk uit een boek dat een samenvatting geeft van methodologisch 

onderzoek gericht op de voorbereiding van systematische reviews op het terrein van CAG. Het 

bevat ook suggesties hoe om te gaan met een aantal uitdagingen die zich voordoen bij het maken 

van dergelijke systematische reviews. Het hoofdstuk begint met een uitleg hoe systematische 

reviews zorgen voor een hoge kwaliteitsstandaard en voor objectiviteit gedurende alle fases van het 

uitvoeren van een systematische review: (1) identificatie van de relevante trials, (2) beoordelen van 

de kwaliteit van de trials, en (3) het combineren van de resultaten over de effectiviteit van 

interventies gerapporteerd in trials. De discussie over de beoordeling van de kwaliteit van trials 

gaat met name in op de voor‐ en nadelen van het opvragen van nadere informatie over 

randomisatie en blindering bij de auteurs van trial publicaties. De discussie over het combineren 

van gegevens betreffende effectiviteit van interventies gaat met name in op de besluitvorming rond 

het al dan niet statisch poolen van de gegevens en de wijze waarop dit eventueel kan worden 

gedaan. De rest van hoofdstuk 5 gaat in op de voor‐ en nadelen van verschillende methoden om de 

kwaliteit van de behandeling en van de therapeuten in trials te beoordelen. De methodologie van 

systematische reviews is nog volop in ontwikkeling. Daardoor kunnen adviezen over hoe om te 

gaan met methodologische uitdagingen veranderen in het licht van nieuwe ervaringen en resultaten 

van onderzoek. In hoofdstuk 5 wordt bijvoorbeeld uitgegaan van een holistische benadering om de 

kwaliteit van de behandeling te beoordelen. Maar in de algemene discussie (Hoofdstuk 10) blijkt 

dat de ervaring met het uitvoeren van de drie systematische CAG reviews heeft geleid tot een 

herziening van dit advies. De conclusie in hoofdstuk 10 is dat een meer objectieve methode gericht 

op de verschillende kwaliteitscomponenten van een behandeling de voorkeur verdient. 

Hoofdstuk 6 beschrijft een onderzoek naar de vraag of de beschrijving van de randomisatie en 

de blindering in gepubliceerde artikelen een goede en complete weergave geeft van de gehanteerde 

procedures. Deze vraag is van belang omdat in de regel in een systematische review wordt 

afgegaan op hetgeen er in gepubliceerde artikelen over de trials wordt gezegd. De onderliggende 
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aanname is dat dit de in werkelijkheid gevolgde procedures goed weergeeft en dat als er iets niet 

wordt gerapporteerd, het vermoedelijk ook niet is gedaan. Voor dit onderzoek werden de auteurs 

benaderd van 51 trials die waren opgenomen in een systematische review van acupunctuur voor 

chronische pijn. Zij ontvingen een korte vragenlijst die inging op drie dimensies van validiteit van 

onderzoek: (1) het genereren van de toewijzingsvolgorde, (2) het blinderen van deze 

toewijzingsvolgorde, en (3) de blindering van degene die de uitkomst vaststelde. Er werd een 

reactie ontvangen van de auteurs van 35 van de 51 trials. Van deze 35 trials, die in de publicaties 

allemaal als gerandomiseerd werden beschreven, bleken er 4 van quasi‐randomisatie methoden 

gebruik te hebben gemaakt. Van de 34 trials met ontbrekende informatie over het blinderen van de 

toewijzingsvolgorde (2) bleken er 13 toch een adequate methode te hebben gehanteerd. En van de 

10 trials met ontbrekende informatie over degene die de uitkomst vaststelde (3), bleken er 2 toch 

wel geblindeerd te zijn. Verder werden de onderzoeksprocedures zoals beschreven in de publicaties 

over het algemeen bevestigd. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat het de moeite waard 

kan zijn om bij ontbrekende informatie contact op te nemen met de auteurs van de trials. Maar de 

potentiële voordelen moeten daarbij worden afgewogen tegen de mogelijke nadelen, met name de 

kans op vertekening doordat auteurs wellicht gewenste antwoorden geven. Dit kan met name een 

rol spelen wanneer gekozen moet worden uit een lijst mogelijke opties, zoals werd gedaan in het 

hier beschreven onderzoek. 

Hoofdstuk 7 beschrijft een systematische review naar de effectiviteit van acupunctuur bij de 

behandeling van lage rugpijn. Hiervoor werden meerdere digitale bibliografische bestanden 

doorzocht om trials te vinden waarin patiënten waren toegewezen aan een 

acupunctuurbehandeling of aan een van de volgende andere interventies: placebo acupunctuur, 

placebo transcutane elektro neurostimulatie (TENS), geen behandeling of de gebruikelijke zorg voor 

lage rugpijn. De 33 trials die voldeden aan de insluitcriteria werden onderverdeeld naar acute of 

chronische pijn, type acupunctuur en type vergelijkingsgroep. De primaire uitkomst van deze 

systematische review was een kwantitatieve synthese van de korte termijneffecten van acupunctuur 

op pijn. Bij patienten met chronische lage rugpijn blijkt Chinese acupunctuur significant effectiever 

dan placebo acupunctuur, placebo TENS, en geen behandeling. Voor acute lage rugpijn waren de 

gegevens schaars en konden geen conclusies worden getrokken. Hetzelfde gold voor de korte 

termijn vergelijking met de meeste andere behandelingen. Er wordt gewaarschuwd dat de conclusie 

dat acupunctuur een korte termijneffect heeft bij chronische lage rugpijn voorbarig kan zijn, met 

name omdat de vergelijking met placebo acupunctuur slechts 4 kleine tot middelgrote trials betrof. 

Ten tijde van het uitvoeren van de review waren een aantal grote trials recent afgesloten doch nog 

niet gepubliceerd, en de resultaten van deze trials zouden een grote impact kunnen hebben op de 

conclusie van deze systematische review. 

Hoofdstuk 8 beschrijft een systematische review naar de effectiviteit van acupunctuur bij artrose 

van perifere gewrichten. Hiervoor werden digitale bibliografische bestanden doorzocht gericht op 

het vinden van trials waarin acupunctuur werd vergeleken met placebo, met een andere actieve 

behandeling, of met een wachtlijstcontrole bij patiënten met artrose van de knie, heup of hand. Er 

werd met de auteurs van ingesloten trials contact opgenomen om aanvullende informatie over 

methoden en resultaten te verkrijgen. De primaire uitkomst betrof het verschil in korte termijn 

verbeteringen van pijn en functioneren. Zestien trials met in totaal 3.498 deelnemers werden 

betrokken in deze systematische review. Twaalf trials betroffen patiënten met artrose van de knie, 3 

artrose van de heup, en 1 betrof een mix van heup en knie artrose. In vergelijking tot 

220



Samenvatting 

 

placebobehandeling werd een statistisch significant voordeel gevonden voor acupunctuur wat 

betreft pijn en functioneren. Dit verschil was echter klein, en overschreedt niet de minimale waarde 

voor klinische relevantie. Er was tevens sprake van substantiële statistische heterogeniteit, dat wil 

zeggen grote verschillen tussen de trials wat betreft de schatting van het effect van acupunctuur. In 

een subgroep analyse werd gekeken naar het de uitkomsten in trials waarin de blindering van 

deelnemers naar alle waarschijnlijkheid succesvol was verlopen. In deze subgroep analyse bleek het 

korte termijn effect van acupunctuur kleiner en niet significant. Trials met een wachtlijstcontrole 

lieten een statistisch significant en klinisch relevant effect zien in het voordeel van acupunctuur. Op 

basis van deze bevindingen werd de conclusie getrokken dat het gebruik van verschillende 

vergelijkinggroepen de inconsistentie in de uitkomsten van trials naar het effect van acupunctuur 

bij artrose kan verklaren. Het feit dat in trials waarin blindering van deelnemers niet succesvol of 

niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij gebruik van een wachtlijstcontrole) grotere effecten worden 

gevonden geeft aan dat verwachtingen van patiënten een belangrijke determinant zijn van de 

waargenomen effecten van acupunctuur. 

Hoofdstuk 9 beschrijft een systematische review naar de effecten van acupunctuur als 

aanvullende behandeling bij in‐vitro fertilisatie, waarbij de kans op zwangerschap de belangrijkste 

uitkomstmaat was. Er werd ook gekeken naar de invloed van verschillende variabelen op de 

uitkomsten, waaronder aspecten van de opzet van de trial, de behandeling en de 

onderzoekspopulatie. Voor deze systematische review werden digitale bibliografische bestanden 

doorzocht op trials die acupunctuur binnen één dag na de embryo transfer vergeleken met placebo 

acupunctuur of geen aanvullende behandeling. De auteurs van alle trials verschaften aanvullende 

informatie over de methoden en uitkomsten van hun trial die niet waren beschreven in de 

oorspronkelijke publicaties. Voor 11 vooraf gekozen variabelen (5 klinische en 6 methodologische) 

werd de invloed op de uitkomsten bestudeerd door middel van metaregressie analyse. Zestien 

trials (4.038 deelnemers) werden betrokken in de systematische review. Er was geen statistisch 

significant verschil tussen acupunctuur en de vergelijkingsgroep wanneer alle trials werden 

gecombineerd of wanneer afzonderlijk naar de vergelijking met placebo acupunctuur of geen 

aanvullende behandeling werd gekeken. Het type vergelijkingsgroep kon de statistische 

heterogeniteit niet verklaren, hoewel wel een iets groter gepooled effect werd gevonden voor trials 

waarin acupunctuur werd vergeleken met geen aanvullende behandeling, en dit effect bleek 

statistisch significant wanneer één afwijkende studie werd weggelaten. Van de 11 variabelen die 

vooraf voor metaregressie analyse waren geselecteerd, liet alleen de zwangerschapkans in de 

vergelijkingsgroep een statistisch significant effect zien. Deze variabele verklaarde tevens de meeste 

variatie in de primaire uitkomst. De bevinding dat acupunctuur een gunstig effect heeft met name 

in populaties met een lagere zwangerschapskans werd ook in een eerdere systematische review 

gevonden en kon niet door andere variabelen worden verklaard. Er wordt echter gepleit voor een 

terughoudende interpretatie van deze uitkomst vanwege het feit dat veel subgroep analyses 

werden uitgevoerd (verhoogde kans op een toevalsbevinding) en dat andere, niet gemeten 

variabelen het effect zouden kunnen verklaren. 

Het proefschrift wordt afgesloten met een algemene discussie (Hoofdstuk 10), waarin op de 

bevindingen wordt gereflecteerd, verschillende methodologische kwesties nader worden 

besproken, en de agenda voor toekomstig onderzoek wordt geformuleerd. Deel 1 van dit hoofdstuk 

bespreekt de uitdagingen van het ontwikkelen van insluitcriteria voor digitale databases van trials 

en systematische reviews op het terrein van CAG, zoals beschreven in deel 1 van de dissertatie 

(Hoofdstukken 2 t/m 4). Tevens wordt besproken hoe deze trials en systematische reviews het beste 
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kunnen worden geclassificeerd. Deel 2 richt zich op de hoofdstukken 5 t/m 9, de systematische 

reviews die werden verricht om het effect van acupunctuur bij drie specifieke 

gezondheidsproblemen te schatten met de bijbehorende methodologische studies. Het primaire 

doel van deze reviews, zoals van elke systematische review, was om vast te stellen of acupunctuur 

‘werkt’ bij deze aandoeningen. Daarbij werd niet alleen naar de schattingen uit de gepoolde 

analyses gekeken, maar tevens naar mogelijke bronnen van vertekening en eventuele verschillen 

tussen subgroepen. Deel 2 van Hoofdstuk 10 bespreekt de kwesties die zich voordeden bij het 

trekken van conclusies over de effecten van acupunctuur ten opzichte van een vergelijkingsgroep. 

Tevens komen de methodologische beperkingen van de trials aan de orde en de gevolgen daarvan 

voor het trekken van conclusies over het effect van acupunctuur. In dit verband komen onder meer 

de analyse, interpretatie en rapportage van subgroep analyses aan de orde, in het bijzonder het 

gebruik van placebo acupunctuur versus gebruikelijke zorg als vergelijkingsgroep, alsmede de 

methodologie en het vooraf kiezen van variabelen voor subgroep‐ en sensitiviteitsanalyses. Ook 

wordt in deel 2 van Hoofdstuk 10 besproken hoe om te gaan met ongepubliceerde en nog niet 

gepubliceerde trials, en met de interpretatie van uitkomsten in termen van klinische relevantie met 

oog op de toepasbaarheid van resultaten voor de klinische praktijk. Het hoofdstuk wordt afgesloten 

met een overzicht van de implicaties van de bevindingen voor toekomstig onderzoek naar 

systematische reviews van acupunctuur. Daarbij wordt met name ingegaan op de voor‐ en nadelen 

van placebo vergelijkingsgroepen versus vergelijkingsgroepen met een actieve behandeling. 
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