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Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) geldt binnen de geneeskunde als de gouden standaard om te bewijzen
of veronderstelde effecten van medicamenteuze of niet-medicamenteuze behandelingen causaal zijn. Om financiële,
praktische of ethische redenen is het echter niet altijd mogelijk om voor elke relevante behandeling een RCT uit te
voeren. Observationeel onderzoek is daarom tegenwoordig een veel gebruikt alternatief om effecten en bijwerkingen
van, met name, geneesmiddelen te schatten. Dit is mede ingegeven door de steeds betere beschikbaarheid van grote
hoeveelheden data. Vanuit wetenschapsfilosofisch oogpunt is observationeel onderzoek uitsluitend hypothesegenererend te gebruiken. Bij gepresenteerde bevindingen dient men daarom altijd rekening te houden met
methodologische beperkingen, zoals ‘confounding by indication’, het ‘healthy cohort effect’ en ‘immortal time bias’.
Steeds zal de afweging moeten worden gemaakt of voor deze zaken voldoende kan worden gecorrigeerd om
bevindingen van observationeel onderzoek als valide te beschouwen voor een causaal effect of verband.
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Om een causaal effect van een geneesmiddel te schatten, wordt het
gerandomiseerd dubbelblind design gezien als de gouden standaard.
Gerandomiseerd onderzoek is niet voor alle vraagstellingen aangaande therapie-effecten
mogelijk; om die reden is het relevant te bedenken of, en onder welke voorwaarden,
observationeel onderzoek een valide alternatief kan zijn.
Het belangrijkste wetenschappelijke bezwaar tegen het gebruik van observationeel
onderzoek voor het schatten van een causaal therapie-effect is dat de te vergelijken
groepen vaak verschillend zijn. Voor deze verschillen kan vaak niet volledig worden
gecorrigeerd waardoor een vertekend resultaat wordt verkregen.
Voor sommige vraagstellingen is confounding beperkt en kan observationeel onderzoek
een goed alternatief zijn voor gerandomiseerd onderzoek; dit geldt met name voor
onderzoek naar zeldzame bijwerkingen van geneesmiddelen. Dit is mede relevant omdat
gerandomiseerd onderzoek vaak een te korte follow-up heeft en te weinig mensen
includeert om zeldzame bijwerkingen te kunnen detecteren.
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