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Hoofdstuk 1
Dit proefschrift richt zich op predictiemodellen en etiologische modellen in 
epidemiologische cohortstudies in twee ziektegebieden: het gebied van type 2 
diabetes en het gebied van pneumonie bij verpleeghuisbewoners met dementie. Het 
eerste hoofdstuk is een algemene introductie op de typen modellen die gebruikt zijn 
in dit proefschrift, de ziektegebieden die in dit proefschrift aan de orde komen en de 
cohortstudies die gebruikt zijn.
 We hebben in dit proefschrift twee typen modellen toegepast op gegevens van 
cohortstudies: etiologische modellen en predictiemodellen. Etiologische modellen 
worden ook wel associatiemodellen genoemd en hebben tot doel om een causale 
(oorzaak-gevolg) relatie vast te stellen tussen een determinant (een etiologische factor) 
en een uitkomst. Daarbij is een determinant een kenmerk of een gedraging van een 
individu en is de uitkomst vaak een ziekte of een complicatie van een ziekte. Op deze 
manier kunnen etiologische modellen helpen om de oorzaken van een ziekte of van een 
complicatie van een ziekte te begrijpen, of om onderliggende mechanismen te begrijpen 
die invloed hebben op deze oorzaken. Predictiemodellen hebben tot doel om een 
uitkomst zo goed mogelijk te voorspellen. Predictiemodellen geven daarmee informatie 
over de kans die iemand heeft om in de toekomst een bepaalde ziekte te ontwikkelen. Zo 
kunnen deze modellen bijdragen aan het plannen van leefstijlinterventies of preventieve 
therapieën. Ook kunnen predictiemodellen gebruikt worden om artsen, patiënten en 
hun naasten te informeren over de prognose van een ziekte. Op deze manier kunnen 
deze modellen helpen bij het nemen van beslissingen ten aanzien van behandeling. Het 
is het vermelden waard dat etiologische factoren goede predictoren kunnen zijn voor 
een bepaalde ziekte-uitkomst, maar dat niet alle predictiemodellen etiologische factoren 
hoeven te bevatten om een ziekte-uitkomst goed te kunnen voorspellen.
 In dit proefschrift komen twee ziektegebieden aan de orde: type 2 diabetes en 
pneumonie bij verpleeghuisbewoners met dementie. Type 2 diabetes is een chronische 
metabole ziekte die gekenmerkt wordt door een te hoog bloedsuikergehalte. Type 2 
diabetes kan leiden tot verschillende diabetes-gerelateerde complicaties. Het ontwikkelen 
van type 2 diabetes kan voorkómen of vertraagd worden door vroege interventies. Dit 
soort interventies blijkt het meest succesvol te zijn wanneer ze worden toegepast op 
mensen die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van type 2 diabetes en 
niet willekeurig op de algemene populatie. Daarom richten hoofdstuk 2 en 3 zich op 
predictiemodellen die kunnen bijdragen aan het identificeren van deze mensen met een 
verhoogd risico. Verder beschrijven hoofdstuk 6,7 en 8 etiologische onderzoeksvragen die 
kunnen helpen om de mechanismen te begrijpen die een rol spelen bij het ontwikkelen 
van type 2 diabetes en van diabetes-gerelateerde complicaties.
Dementie is een syndroom dat gekenmerkt wordt door een progressieve achteruitgang 
in cognitieve functies en dat geassocieerd is met een kortere levensverwachting. Bij 
mensen met dementie is pneumonie een veelvoorkomende ziekte die bovendien 
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zeer belastend kan zijn: pneumonie is geassocieerd met onwelbevinden en het is een 
belangrijke doodsoorzaak. Vooral bij mensen met vergevorderde dementie kan het soms 
de vraag zijn of het wenselijk is om een pneumonie te behandelen met antibiotica. Voor 
mensen met vergevorderde dementie wordt vaak gekozen voor een palliatief beleid. Dit 
houdt in dat de zorg zich richt op het verbeteren van het welbevinden en het voorkómen 
van overbehandeling. Bij een palliatief beleid is men dan ook terughoudend met 
behandelingen waarvan het voordeel niet duidelijk is en/of die belastend kunnen zijn 
voor de patiënt. Het is niet duidelijk of behandeling met antibiotica voor mensen met 
vergevorderde dementie en met een pneumonie inderdaad leidt tot een verbetering van 
het welbevinden. Bovendien zijn de wensen van de patiënt omtrent behandeling vaak 
niet duidelijk. Daarom richten hoofdstuk 4 en 5 zich op predictiemodellen die informatie 
kunnen geven over de prognose met en zonder behandeling met antibiotica. Zo kunnen 
deze predictiemodellen artsen en naasten van patiënten ondersteunen in het nemen van 
beslissingen.
 Tot slot beschrijft dit eerste hoofdstuk de 16 cohortstudies die gebruikt zijn in dit 
proefschrift. Acht daarvan zijn populatie-brede (population-based) cohorten: deze 
cohorten zijn samengesteld door een willekeurig deel van alle bewoners van een 
bepaalde stad of regio uit te nodigen om deel te nemen aan onderzoek. Daarnaast zijn er 
6 verpleeghuiscohorten gebruikt die opgezet zijn om onderzoek te doen naar pneumonie 
(of lage luchtweginfecties) of naar de zorg tijdens het einde van het leven. Verder zijn in 
dit proefschrift twee cohorten gebruikt die gegevens bevatten van mensen met type 2 
diabetes, waarbij de gegevens routinematig verzameld zijn als onderdeel van de zorg.
 Tot slot beschrijft dit eerste hoofdstuk het doel van dit proefschrift. Het doel van 
dit proefschrift was om predictiemodellen te ontwikkelen, valideren en updaten en om 
potentieel causale factoren te identificeren in epidemiologische cohortstudies op het 
gebied van type 2 diabetes en op het gebied van pneumonie bij verpleeghuisbewoners 
met dementie. Daarbij lag de focus van dit proefschrift op de methodologische 
uitdagingen die zich voordeden bij het toepassen van bestaande methoden voor het 
ontwikkelen van etiologische modellen en voor het ontwikkelen, valideren en updaten 
van predictiemodellen in deze twee ziektegebieden.

Hoofdstuk 2 
Dit hoofdstuk beschrijft het eerste predictiemodel van dit proefschrift op het gebied van 
type 2 diabetes: de ontwikkeling en de externe validatie van het DIRECT-DETECT-model. 
Voor de ontwikkeling van dit predictiemodel zijn gegevens van drie populatie-brede 
cohortstudies (de Hoorn Studie, the Inter99 Study, en the Cooperative Health Research in 
the Region of Augsburg) gecombineerd om waarden van het geglyceerd hemoglobine 
(HbA1c) te voorspellen in de algemene populatie na 6 jaar follow-up. De HbA1c-waarde 
is een maat voor het gemiddelde bloedsuikergehalte van de voorgaande 2-3 maanden. 
Gegevens van een vierde populatie-brede cohortstudie (the Metabolic Syndrome in Men 
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Study) zijn gebruikt voor de externe validatie van het model. Het model is gestratificeerd 
voor geslacht, dat wil zeggen: er zijn twee aparte modellen gemaakt voor mannen en 
vrouwen. Het model bevat de volgende predictoren die eerder het ontwikkelen van type 
2 diabetes bleken te kunnen voorspellen: leeftijd, body mass index (BMI), middelomtrek, 
gebruik van antihypertensiva, roken en het hebben van (een) ouder(s) met diabetes. Met 
deze studie kon voor het eerst aangetoond worden dat dezelfde predictoren ook gebruikt 
kunnen worden om HbA1c-waarden te voorspellen. Het model bleek echter matig te 
presteren. Het model overschatte systematisch de HbA1c-waarden tijdens follow-up in 
twee van de drie cohorten die gebruikt werden voor het ontwikkelen van het model, 
terwijl het de HbA1c-waarden tijdens follow-up systematisch onderschatte in het derde 
ontwikkel-cohort en in het cohort dat gebruikt werd voor de externe validatie van het 
model. Ook de verklaarde variantie en het discriminerend vermogen van het model bleken 
matig te zijn. De verklaarde variantie wordt vaak gezien als een algemene maat voor de 
kwaliteit van een model en kan geïnterpreteerd worden als de mate waarin de variatie in 
de uitkomst verklaard kan worden door de predictoren in het model. Het discriminerend 
vermogen van het model is de mate waarin het model onderscheid kan maken tussen 
mensen die een hoge HbA1c-waarde zullen hebben tijdens follow-up en mensen die een 
lage waarde zullen hebben. Al met al leidden deze resultaten tot de conclusie dat het 
model een beperkt nut heeft als screeningtool in de klinische praktijk.

Hoofdstuk 3 
In dit hoofdstuk is een tweede predictiemodel op het gebied van type 2 diabetes extern 
gevalideerd. Het ging hierbij om een predictiemodel dat eerder ontwikkeld werd in 
drie Nederlandse populatie-brede cohorten (de Hoorn Studie, het Erasmus Rotterdam 
Gezondheid Onderzoek (ERGO)(The Rotterdam Study) en de Prevention of renal and 
vascular end-stage disease (PREVEND) studie) voor het voorspellen van het risico om in 
de komende 7 jaar een chronische cardiometabole aandoening te ontwikkelen. Onder 
chronische cardiometabole ziekten worden verstaan: type 2 diabetes, hart- en vaatziekte 
en chronische nierschade. Het risico op deze ziekten wordt voor een groot deel verklaard 
door dezelfde, veranderbare, risicofactoren en het lijkt dan ook zinvol om gecombineerde 
preventieprogramma’s in te zetten om het ontstaan van deze ziekten of van verdere 
gezondheidsschade te voorkomen. In deze studie hebben we gegevens van een Australisch 
populatie-breed cohort (The Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle Study) gebruikt om 
het eerder ontwikkelde predictiemodel extern te valideren. Dit model is gestratificeerd 
voor geslacht en bevat de volgende predictoren: leeftijd, BMI, middelomtrek, gebruik 
van antihypertensiva, roken en het hebben van een vader, moeder, broer of zus met 
diabetes. Dit model presteerde goed in de cohorten waarin het model ontwikkeld werd 
en bleek ook goed te presteren in onze externe validatie: het discriminerend vermogen 
was adequaat en na het updaten van het intercept van het model was ook de kalibratie 
adequaat. Een goede kalibratie wil zeggen dat de absolute voorspelde kansen goed 
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overeenkomen met de geobserveerde proportie mensen met de ziekte. Deze resultaten 
leidden tot de conclusie dat dit model een nuttig instrument kan zijn in grootschalige 
preventieprogramma’s, als een eerste stap in het opsporen van mensen die een verhoogd 
risico hebben om een cardiometabole aandoening te ontwikkelen. Als tweede stap 
moet voor deze mensen met een verhoogd risico vervolgonderzoek plaatsvinden, zoals 
bloeddrukmeting en bloedonderzoek.

Hoofdstuk 4
Dit hoofdstuk betreft het gebied van pneumonie bij verpleeghuisbewoners met dementie. 
Onderzocht is of een model dat eerder ontwikkeld werd om de kans op overlijden binnen 
14 dagen te voorspellen voor verpleeghuisbewoners met dementie en pneumonie die 
behandeld zijn met antibiotica, ook bruikbaar is voor bewoners die niet behandeld zijn 
met antibiotica. Deze onbehandelde bewoners waren over het algemeen zieker dan de 
behandelde bewoners die geïncludeerd waren in de ontwikkeling van het model. Het 
model bevatte de predictoren geslacht, ademhalingsfrequentie, ademhalingsproblemen, 
polsslag, verminderde alertheid, onvoldoende vochtinname, afhankelijkheid van 
eten en decubitus. De externe validatie van dit model is uitgevoerd in drie stappen: 
eerst is het bestaande model toegepast op de onbehandelde bewoners van hetzelfde 
verpleeghuiscohort dat gebruikt is voor de ontwikkeling van het model voor behandelde 
bewoners: het Pneumonie onderzoek (The Dutch Pneumonia Study). Als tweede is het 
model geüpdated om het bruikbaarder te maken voor deze onbehandelde bewoners. 
Als derde is het geüpdate model extern gevalideerd in onbehandelde bewoners van 
vier andere verpleeghuiscohorten: the Missouri Lower Respiratory Infection Study, de 
Nederlandse 2006-2007-studie, The ‘Bedford US’ study en Zorg bij Dementie (the Dutch 
End of Life in Dementia study). Het discriminerend vermogen van het model bleek goed 
te zijn in de verschillende populaties met onbehandelde bewoners. Na een simpele 
update van het intercept van het model bleek ook de kalibratie adequaat te zijn. Dit 
betekent dat dezelfde predictoren die relevant waren om de kans op sterfte op korte 
termijn te voorspellen voor verpleeghuisbewoners met dementie en pneumonie die 
behandeld zijn met antibiotica, ook gebruikt konden worden om de kans op sterfte op 
korte termijn te voorspellen voor onbehandelde bewoners, ondanks grote verschillen in 
karakteristieken tussen behandelde en onbehandelde bewoners. Het geüpdate model 
kan dus een nuttig instrument zijn om de kans op sterfte op korte termijn te voorspellen 
voor verpleeghuisbewoners met dementie en pneumonie die niet behandeld zijn met 
antibiotica.

Hoofdstuk 5
In dit hoofdstuk is voor hetzelfde model voor behandelde bewoners - dat ontwikkeld 
werd in een cohort uit de jaren ‘90 -  geëvalueerd hoe het presteert in een meer recent 
verpleeghuiscohort (ongeveer 20 jaar later): de PneuMonitor studie. Daarnaast is 
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geëvalueerd of de prestatie van het model verbeterde door het reviseren of toevoegen 
van predictoren die samenhangen met veranderingen in de zorg voor oudere mensen 
en veranderingen in karakteristieken van bewoners in die periode, zoals voedings- en 
hydratietoestand, cardiovasculair risico en de algemene gezondheidstoestand van 
verpleeghuisbewoners. Het model voor behandelde bewoners bleek nog steeds bruikbaar 
te zijn na 20 jaar, maar de prestatie van het model in het recentere verpleeghuiscohort 
bleek te verbeteren nadat het model werd uitgebreid met de predictoren uitdroging, 
incontinentie voor ontlasting, toename in afhankelijkheid van eten en cardiovasculaire 
voorgeschiedenis, en de predictor decubitus werd verwijderd. Dit uitgebreide model 
presteerde vergelijkbaar met het oorspronkelijke model in het oude cohort. Op basis van 
de resultaten uit dit hoofdstuk en het vorige hoofdstuk concluderen we dat de modellen 
voor behandelde en onbehandelde bewoners in de klinische praktijk  gebruikt kunnen 
worden om artsen, bewoners en hun familie te informeren over de prognose. Op deze 
manier kunnen de modellen hen ondersteunen in het nemen van beslissingen.

Hoofdstuk 6
Met betrekking tot het identificeren van etiologische factoren op het gebied van 
type 2 diabetes werd in dit hoofdstuk de associatie geëvalueerd tussen sociale jetlag, 
cardiometabole risicofactoren en type 2 diabetes. Deze associatie  werd onderzocht in 
cross-sectionele gegevens van een populatie-breed cohort: de Nieuwe Hoorn Studie. 
Cross-sectioneel (ofwel transversaal) wil zeggen dat de determinant en de uitkomstmaat 
op hetzelfde moment gemeten zijn. De term ‘sociale jetlag’ staat voor een discrepantie 
tussen de biologische klok en de sociale klok. Deze term werd gedefinieerd als het verschil 
in het mediane tijdstip van de slaap tussen weekdagen en weekenddagen, waarbij het 
mediane tijdstip van de slaap wil zeggen: het precieze midden tussen het moment van 
naar bed gaan en het moment van opstaan. De associatiemodellen werden gecorrigeerd 
voor geslacht, werkstatus, opleidingsniveau, roken, fysieke activiteit, slaapduur en BMI. 
Verder werd onderzocht of er sprake was van effectmodificatie door leeftijd, dat wil 
zeggen, of de richting/grootte van de associaties significant verschilden tussen mensen 
van verschillende leeftijden. We vonden inderdaad effectmodificatie door leeftijd. Voor 
oudere mensen (≥61 jaar) werden er geen significante associaties gevonden tussen sociale 
jetlag, cardiometabole risicofactoren en pre-diabetes/type 2 diabetes. Dit zou verklaard 
kunnen worden doordat een sociale jetlag weinig voorkwam in deze groep, mogelijk 
doordat mensen met een hogere leeftijd geen werkverplichtingen hadden. Dit zou er 
toe geleid kunnen hebben dat de groep met mensen die op het moment van onderzoek 
geen sociale jetlag hadden in feite een mix was van mensen die nooit een sociale jetlag 
hebben gehad en mensen die meer dan 40 jaar een sociale jetlag hebben gehad, maar 
niet meer op het moment van onderzoek, wat het wegvallen van de associatie in deze 
groep zou verklaren. Voor jongere mensen daarentegen, vonden we dat cardiometabole 
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risicofactoren en pre-diabetes/type 2 diabetes vaker voorkwamen bij mensen met een 
grotere sociale jetlag dan bij mensen zonder sociale jetlag.

Hoofdstuk 7
Een tweede potentieel etiologische relatie die onderzocht werd in dit proefschrift is de 
associatie tussen zelf-gerapporteerde hypoglykemie en sterfte in een cohort van mensen 
met type 2 diabetes waarbij de gegevens routinematig verzameld zijn als onderdeel 
van de zorg in het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland (the Hoorn Diabetes Care System 
Cohort). Een hypoglykemie betekent dat de bloedsuiker te laag is. Hypoglykemie werd 
door patiënten zelf gerapporteerd in een interview door een medisch assistent. Hierbij 
werd gevraagd naar hypoglykemie in het laatste jaar, waarbij er onderscheid werd 
gemaakt tussen episodes waarvoor medische hulp nodig was, episodes waarvoor hulp 
van anderen nodig was, of episodes waarvoor geen hulp nodig was. Verrassend genoeg 
vonden we dat mensen die hypoglykemie rapporteerden waarvoor geen medische hulp 
nodig was geen verhoogd risico hadden op sterfte op de korte termijn ten opzichte van 
mensen die geen hypoglykemie rapporteerden. Onze hypothese is dat deze resultaten 
verklaard kunnen worden door het concept ‘impaired awareness of hypoglycaemia’: 
het minder gewaarworden van hypoglykemie. Mensen die geen hypoglykemie 
rapporteerden, zouden in feite een verminderde gewaarwording van hypoglykemie 
kunnen hebben, wat ertoe zou kunnen leiden dat deze mensen geen actie ondernemen 
om een episode van hypoglykemie op te lossen. Helaas hadden waren er in dit onderzoek 
geen gegevens beschikbaar over de mate van gewaarwording van hypoglykemie, 
waardoor deze hypothese niet gestaafd kon worden. Er is dan ook meer onderzoek nodig 
om dit mogelijke mechanisme te verifiëren. Al met al suggereren onze resultaten dat 
episodes van hypoglykemie waarbij geen medische hulp nodig is geen indicator zijn van 
een verhoogd risico op sterfte op korte termijn bij mensen met type 2 diabetes.

Hoofdstuk 8
Een derde potentieel etiologische relatie die onderzocht werd in dit proefschrift is de 
associatie tussen het beroepsniveau van een individu en van zijn/haar partner en HbA1c-
waarden bij mensen met type 2 diabetes. Deze associatie is onderzocht in cross-sectionele 
gegevens van een cohort dat gegevens bevat die routinematig verzameld zijn als onderdeel 
van de zorg in het diabetes-cohort van het Parelsnoer Initiatief (Diabetes Pearl cohort). 
Beroepsniveau werd geclassificeerd volgens de indeling van de internationale standaard 
beroepenclassificatie, versie ISCO-08. De associatiemodellen werden gecorrigeerd voor 
leeftijd, inclusie-centrum en diabetesmedicatie. Verder werd onderzocht of er sprake was 
van effectmodificatie door geslacht, en dat bleek inderdaad het geval te zijn. Vrouwen 
leken baat te hebben bij een partner met een hoger beroepsniveau, terwijl mannen baat 
leken te hebben bij een partner met een lager beroepsniveau. Het is nog niet duidelijk 
welke mechanismen deze associatie tussen sociaal-economische status van de partner 
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en gezondheidsuitkomsten kunnen verklaren, en mogelijke mechanismen konden niet 
worden getoetst in onze studie. Toch suggereert het feit dat de sociaal-economische 
status van de partner geassocieerd was met HbA1c-waarden van mensen met diabetes 
type 2 dat (huis-)artsen en praktijkondersteuners bij het beoordelen van het risico op een 
slechte instelling van de bloedsuikerwaarden niet alleen rekening moeten houden met 
de sociaal-economische status van een persoon met type 2 diabetes, maar ook met de 
sociaal-economische status van de partner.

Hoofdstuk 9
In het laatste hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift 
in de context van de literatuur geplaatst. Daarnaast gaat dit hoofdstuk dieper in op 
methodologische uitdagingen die zich voordeden in dit proefschrift en worden implicaties 
besproken en aanbevelingen gedaan voor de klinische praktijk, de onderzoekspraktijk en 
voor toekomstig onderzoek. Hieronder worden de vijf conclusies van dit hoofdstuk ten 
aanzien van deze methodologische uitdagingen kort beschreven. Ten eerste concluderen 
we dat het, wanneer individuele patiëntgegevens uit verschillende cohortonderzoeken 
gecombineerd worden, van belang is om sensitiviteitsanalyses uit te voeren om zo de 
impact te evalueren van verschillen tussen de cohorten in definities van variabelen. In 
een sensitiviteitsanalyse (gevoeligheidsanalyse) wordt onderzocht in hoeverre het 
resultaat wordt beïnvloed door bepaalde variabelen, of door keuzes in de methoden. 
Ten tweede concluderen we dat confounding, oftewel vertekening van de gevonden 
resultaten door andere factoren, niet alleen een rol speelt bij etiologische modellen, 
maar ook bij het ontwikkelen van predictiemodellen in een dataset die samengesteld 
is door verschillende cohorten te combineren - ook al is het vinden van causale relaties 
niet het doel van predictiemodellen. Wanneer een predictiemodel wordt ontwikkeld in 
zo’n gecombineerde dataset, is het belangrijk om te bedenken dat er sprake zou kunnen 
zijn van confounding door verschillen tussen de cohorten en moet geëvalueerd worden 
of er inderdaad sprake is van deze vorm van confounding. Ten derde concluderen we 
dat wanneer gegevens die routinematig verzameld zijn als onderdeel van de zorg 
gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden, dit een betere weergave van de klinische 
setting kan opleveren dan wanneer gegevens gebruikt worden uit een experimentele 
onderzoekssetting. Onderzoekers moeten zich er echter wel van bewust zijn dat het zeer 
tijdrovend is om dit soort gegevens op te schonen en om de kwaliteit van de gegevens te 
controleren. Verder kunnen sensitiviteitsanalyses helpen om geobserveerde associaties 
en de rol van (resterende) confounding te begrijpen en nader te onderzoeken. Ten vierde 
concluderen we dat een eenvoudige methode voor herkalibratie voldoende bleek te zijn 
om twee bestaande predictiemodellen toepasbaar te maken op verschillende populaties, 
zelfs wanneer de populatie van de externe-validatie-studie anders werd behandeld. 
Deze bevindingen ondersteunen aanbevelingen uit eerder onderzoek: bestaande 
predictiemodellen moeten worden gevalideerd en - indien nodig - geüpdated in plaats 
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van nieuwe modellen te ontwikkelen voor elke populatie. Tot slot concluderen we dat 
wanneer artsen een predictiemodel willen gebruiken in de klinische praktijk, is het 
belangrijk dat zij zich afvragen of het te verwachten is dat de kenmerken van de patiënten 
en de prevalentie van de uitkomst in deze populatie vergelijkbaar zijn met de populatie 
die gebruikt werd om het model te ontwikkelen of te valideren. Kan bijvoorbeeld verwacht 
worden dat de kenmerken van deze populatie die verband houden met de ernst van de 
ziekte vergelijkbaar zijn? Is de behandeling van risicofactoren aanzienlijk veranderd sinds 
de ontwikkeling van het model? Voordat een model wordt toegepast op een populatie 
waarvan wordt verwacht dat deze verschilt van de ontwikkelingspopulatie ten aanzien 
van de prevalentie van de uitkomst, moet het intercept van het model opnieuw worden 
gekalibreerd.
 Samenvattend: naast het beantwoorden van onderzoeksvragen die relevant zijn voor 
het veld van type 2 diabetes en het veld van pneumonie bij verpleeghuisbewoners met 
dementie, hebben we ons in dit proefschrift gericht op de toepassing van bestaande 
methoden voor het ontwikkelen van etiologische modellen en voor het ontwikkelen, 
valideren en updaten van predictiemodellen en op de methodologische uitdagingen 
die zich voordeden bij het toepassen van deze methoden. We concluderen dat de focus 
op de toepassing van bestaande methoden en op methodologische uitdagingen een 
toegevoegde waarde kan hebben voor toekomstig onderzoek in vergelijkbare situaties. 
Voor zowel onderzoekers als artsen is het relevant om rekening te houden met de 
onderwerpen die in dit proefschrift worden besproken wanneer ze predictiemodellen en 
etiologische modellen willen interpreteren en toepassen in hun specifieke vakgebieden 
of in de klinische praktijk.




