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Introductie

Doel: Het evalueren van het volume en de methodologische kwaliteit van gepubliceerde chirurgische 
gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT’s) in het afgelopen decennium. 

Achtergrond: RCT’s zijn essentieel voor klinische besluitvorming. In een eerdere review werd een toename van 
volume en methodologische kwaliteit van chirurgische RCT’s gezien in de periode van 1999 tot 2009. In deze 
review hebben we de analyse uitgebreid tot de huidige decennium.

Methode

Methoden: we hebben gezocht naar chirurgische RCT’s gepubliceerd in PubMed in 2019 en vergeleken met de 
eerdere gegevens uit 2009 en 1999. De primaire uitkomstmaten waren volume en ‘laag risico op bias’ RCT’s. 

Resultaten

Resultaten: Het aantal gepubliceerde RCT’s is stabiel gebleven tussen 2019 en 2009 (438 versus 450) versus 
300 in 1999. De meest voorkomende subspecialisatie in 2019 was gastro-intestinale chirurgie met 51%, versus 
8% vaatchirurgie en 4% traumachirurgie. Het absolute volume van RCT’s in Noord-Amerika en Zuid-
Amerika/Afrika bleef constant. Het absolute volume in Europa daalde met 25% in tegenstelling tot het absolute 
volume in Azië wat met 25% steeg. China liet de grootste absolute toename zien (7 in 1999, 40 in 2009 en 81 in 
2019).  Finland en Nederland hadden afgelopen decennia opnieuw het hoogst aantal RCT’s per inwoner. In de 
periode 2009-2019 is het aandeel ‘laag risico op bias’ trials gestegen van 14% naar 22% (risk ratio (RR)1,10; 
95% betrouwbaarheidsinterval 1,03-1,17), 31% hiervan was afkomstig uit Europa. In 2019 nam de 
steekproefomvang met 29% (van 78 naar 100) toe ten opzichte van 2009 (P<0,001).

 



Conclusie

Conclusie: Het volume van chirurgische RCT's is de afgelopen tien jaar niet verder gestegen, maar de kwaliteit 
is verder verbeterd. De toename van Chinese chirurgische RCT's compenseerde de reductie van het volume in 
Europa. Europa, en Nederland in het bijzonder, blijven toonaangevend betreft het aantal onderzoeken per 
inwoner en het aantal ‘laag risico op bias’ trials. 
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