
Early-stopping in randomized clinical trials - analyse van een nieuw statistische 
stopregel.  Richard Gill (http://www.math.leidenuniv.nl/~gill)

Onderstaand plaatje laat het verloop van een geidealiseerde medische proef zien, waarbij 
patienten in de loop van de tijd door loting óf een nieuwe, experimentele, behandeling 
krijgen óf een oude, standaard behandeling. Horizontaal staat de tijd, verticaal staat een 
statistische vergelijking tussen de twee groepen “tot nu toe”, en op zo’n manier 
genormalizeerd, dat als er geen verschil is, het resultaat op een symmetrische random 
walk in dimensie 1 lijkt, terwijl als er wel een verschil is, het resultaat op een niet-

symmetrische 
random walk lijkt: 
een toevallige 
wandeling waarbij de 
wandelaar een 
grotere kans heeft in 
elke tijds-stap naar 
boven te stappen 
(nieuwe behandeling 
is beter), of naar 
onder (nieuwe 
behandeling is 
slechter). U ziet drie 
uitkomsten van 
toevallige 
wandelingen: een 
symmetrisch, en 
twee niet-
symmetrische.

De vette zwarte 
lijnen tonen grenzen aan volgens een bepaalde methode om de proef vroegtijdig stop te 
zetten: (a), bovengrens, in geval het verschil “nu al” zo groot en positief lijkt te zijn, dat het 
onethisch is om nieuw binnenkomende patienten de nieuwe behandeling te onthouden, en 
(b), ondergrens, in geval het verschil “inmiddels” zo klein lijkt te zijn, dat het zinloos is om 
de proef voort te zetten. Ze zijn 20 jaar geleden ontworpen door een zekere Steve 
Snappin maar nooit in de praktijk gebruikt, tot de rampzalig gelopen Utrechtse probiotica 
proef van een paar jaar geleden. (De ramp werd veroorzaakt doordat de onderzoekers 
niet begrepen dat er twee éénzijdige p-waardes zijn bij een toets op het verschil tussen 
twee behandelingen, afhankelijk van de richting waarin men het verschil zoekt.)

Onderzoeksvragen: de Snappin grenzen zijn op een bijzonder gecompliceerde manier 
afgeleid, maar lijken sprekend op twee rechte lijnen. Wat zit hierachter? Kunnen we dit feit 
gebruiken om eenvoudiger stopregels op te zetten, die makkelijker te analyseren zijn? Ik 
heb een begin gemaakt, zie de tweede van onderstaande links, en al toegepast in een 
nieuwe probiotica-achtig randomized clinical trial bij Danone. Maar de theorie is nog lang 
niet af, en de praktische ervaring heeft weer nieuwe vragen opgeworpen.

http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/probiotica_ethics.pdf
http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/modified-SPRT.pdf
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PROPATRIA trial, random walk view

Size=0.05 (one−sided 0.025), power=0.8. Snapinn p−rej=0.95, p−acc=0.10
Horizontal axis: sample fraction (black diamonds=PROPATRIA data)
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Null hypothesis simulation ***
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**************************Straight blue dotted lines: new deblinding rule by RDG
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