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Kinderen met astma in de huisartspraktijk:

de ontwikkeling van de klinische astma predictie score (CAPS)

Astma is een multifactoriële chronische ontstekingsziekte die wordt gekenmerkt door 

extreme reacties van de luchtwegen en chronische structurele veranderingen van de 

luchtwegen (remodelering). Astma is de meest voorkomende chronische aandoening 

bij kinderen. Momenteel, wordt het beleid van astma bij kleuters gehinderd door een 

gebrek aan kennis over de etiologie en pathofysiologie. Er is grote varieteit in opera-

tionele definities van astma, dit resulteert in een inconsistentie in de beoordeling van 

schattingen ten aanzien van het voorkomen van de aandoening (prevalentie) en 

bemoeilijkt vergelijken van prevalenties tussen landen. Tevens leidt het gebrek aan 

een eenduidige definitie van astma tot een verminderd vermogen om wetenschap-

pelijke bevindingen te generaliseren. Het is derhalve onmogelijk om nationale en 

internationale algemeen aanvaarde standaarden te creëren, ten aanzien van de 

beoordeling van diagnostische strategieën en de aanbevelingen. 

Risicofactoren voor astma in de kinderjaren zijn op grote schaal wetenschappelijk bestudeerd. 

Echter geldt ook voor kinderen dat heterogeniteit van de ziekte en het ontbreken van een 

gestandaardiseerde, wereldwijd aanvaarde definitie van (kinder-)astma een accurate 

diagnose van de ziekte in de weg staat. Bijkomende complicerende factoren zijn het ge-

brek aan een referentietest (een zogenoemde gouden standaard) om de longfunctie voor 

kleuters te evalueren en is er geen expliciete overeenstemming over de effecten van de 

beschikbare medicamenteuze behandelstrategieën. Deze factoren hebben tot gevolg dat 

het voor peuters en kleuters praktisch onmogelijk is om astma vast te stellen, terwijl deze 

groep juist baat kan hebben bij een tijdige diagnose. 

Om astma bij peuters en kleuters in de huisartspraktijk te bestuderen hebben we een 

langlopende  cohortstudie opgezet, voor peuters en kleuters met een hoog risico op het 

ontwikkelen van astma, genaamd “AiRway Complaints and Asthma DEvelopment” (AR-

CADE). De doelstellingen van dit proefschrift waren 1) het evalueren van de impact van 

twee strategieën om volledigheid en efficiëntie in observationele cohortstudies te bevor-

deren, 2)   overzicht creëren welke definities worden gebruikt voor astma bij kinderen in 

observationele studies en wat de invloed van een definitie is op prevalentie-schattingen 

en diagnostiek, 3) het ontwikkelen van een astma-voorspellende-score voor hoog-risico 

kinderen die zich bij de huisarts presenteren met luchtwegklachten, 4) de toegevoegde 

waarde beoordelen van een positieve allergietest in relatie met de astmadiagnose bij 

een kind in het cohort, met een hoog risico op het ontwikkelen van astma, welke eerder 

een negatieve allergietest had,  en tenslotte 5) een rangorde aanbrengen in effectiviteit 

van medicamenteuze behandelstrategieën in 5 tot 18 jaar oude kinderen/adolescenten 

met matig persisterend astma.
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Hoofdstuk twee beschrijft een factorieel ontworpen gerandomiseerde trial (RCT) naar het 

effect van niet-financiële vergoedingsstrategieën op de respons in een observationeel 

langlopend onderzoek. Voor deze analyses gebruikten we de gegevens van 771 kinderen, 

tussen 2 en 5 jaar oud die deelnamen aan ARCADE, en van hun ouders. Alle deelnemers 

werden gerandomiseerd ingedeeld in één van de drie interventie groepen of de  contro-

legroep. Drie loterijen werden uitgevoerd: (I) de kans op tickets, inclusief een vergoeding 

voor de bijkomende kosten, voor het hele gezin een dag naar een populair pretpark (de 

Efteling) bij terugzenden van ‘alle’ schriftelijke vragenlijsten, (II) de kans op waardebonnen 

ter waarde van €12,50 voor het ‘op tijd’ terugzenden van de vragenlijst na elke vragenlijstronde 

en ( III) een combinatie van (I) en (II). De eerste uitkomstmaat was het percentage deelne-

mers die alle vragenlijsten hadden teruggezonden zonder noodzaak van herinneringen. 

Overige uitkomstmaten waren ‘100% teruggezonden, ongeacht een herinnering’, ‘100% 

vragenlijsten niet teruggezonden, ‘terugtrekking uit het onderzoek’, ‘percentage terugg-

ezonden vragenlijsten’ en ‘totaal aantal verstuurde herinneringen’. Noch de dagtocht naar 

de Efteling, noch de waardeboninterventie had een effect op het aandeel van deelnemers 

die alle vragenlijsten hadden geretourneerd (RD -0,01; 95% CI-0,07-0,06) respectievelijk 

(RD 0.02, 95% CI-0,50-0,08). Tevens werden er geen effecten gevonden op de overige uit-

komsten. We concludeerden dat een loterijinterventie met kans op een beloning niet leidt 

tot een meer volledige respons op vragenlijsten per post in observationele cohortstudies, 

waarin herhaalde metingen worden verricht bij een follow-up duur van ongeveer 2 jaar.

In hoofdstuk 3, hebben we systematisch de gebruikte definities voor astma onderzocht 

in cohortstudies. We doorzochten Medline (PubMed) en hebben gegevens geëxtra-

heerd van definities die zijn gebruikt voor ’astma’ bij kinderen (tussen 6 en 18 jaar) in 

onderzoeken die zijn gepubliceerd tussen 1998 en 2008. We includeerden 122 artikelen, 

wat 60 verschillende definities opleverden. Vervolgens, gebruikten we verschillende 

definities op de gegevens van 186 kinderen van ARCADE, om de impact van verschil-

lende astma-definities op de prevalentie te beoordelen en op de prestaties van een 

voorspellend model. We hebben vier voorspellende modellen, welke astma van peuters 

op de leeftijd van zes jaar voorspellen, gebouwd en vergeleken. De modellen maken 

gebruik van een vaste set van risicofactoren en vier verschillende definities. Een gebied 

van ‘klinische onzekerheid’ werd gedefinieerd (achterafkans op astma tussen de 25% 

en 60%) en we berekenden het aantal kinderen dat in dit gebied uitkwam, na de kans-

berekening op het ontwikkelen van astma. Geschatte prevalenties varieerden tussen 

15,1% en 51,1%, afhankelijk van de gebruikte astmadefinitie. Het percentage kinderen 

waarvan de achterafkans op astma binnen het gebied van ‘klinische onzekerheid’ viel 

varieerde per definitie van 14,9% tot 65,3%. We concludeerden dat variatie in definities 

en het effect op de prestaties van de voorspellende modellen een andere bron kan zijn 

van onverklaarbare variatie in de dagelijkse klinische besluitvorming. Er is een duideli-

jke noodzaak voor meer uniformiteit van de operationele astma definitie.
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In hoofdstuk 4 beschrijven en presenteren we de ontwikkeling van een eenvoudig te 

gebruiken klinische astma voorspellende score (CAPS) voor peuters en kleuters die 

zich bij de huisarts presenteren met symptomen welke mogelijk astma suggereren. 

De diagnose astma is moeilijk te stellen bij peuters en kleuters, en er is behoefte 

aan een eerstelijns-specifieke astma voorspellende score voor peuters en kleuters 

met piepende ademhaling en/of kortademigheid en/of persisterend hoesten omdat 

de bestaande indices met name zijn gebaseerd op de algemene populatie en niet 

op kinderen die zich bij een huisarts presenteren. Om een   optimaal informatieve, 

maar toch een praktische set van risicofactoren voor de voorspelling van astma bij 

peuters en kleuters met een hoog risico die in de eerste lijn presenteren te vinden, 

gebruikten we gegevens over astmasymptomen en persoons- en omgevingsfactoren die 

werden verkregen met behulp van gevalideerde vragenlijsten, en tevens bloedaf-

name om het specifiek immunoglobuline E (sIgE) (allergietest) en hyperreactiviteit 

van de luchtwegen gemeten met een longfunctietest van 438 kinderen (56,8%) van 

ARCADE. We vonden een prevalentie van astma op zesjarige leeftijd van 42,7%. Met 

behulp van gebootstrapte multivariabele regressie analyses hebben de een vo-

orspellende score ontwikkeld, de CAPS. Vijf risicofactoren bleken in staat om astma 

optimaal te voorspellen: leeftijd, familieanamnese van astma en/of allergie, door pie-

pende ademhaling geïnduceerde slaapstoornissen, piepende ademhaling in afwezig-

heid van griep of verkoudheid, en sIgE (specifieke allergie). CAPS varieert van 0 tot 11 

punten. Een CAPS lager dan 3 betekent een negatieve voorspellende waarde van 

78,4%, dat betekent dat de kans op astma kleiner is dan 22%; scores van 7 of hoger 

betekenen een positief voorspellende waarde van 74,3%, dat betekent een kans op 

astma van meer dan 74%.  CAPS kan bijdragen aan besluitvorming van medische of 

niet-medische interventies op maat van de behoefte van het kind, bijvoorbeeld kunnen 

de ouders en huisarts een pro-actieve houding aannemen bij een positieve score en 

een negatieve score rechtvaardigt een afwachtende houding. Tevens kan het nuttig 

zijn bij het design en de analyse van gerandomiseerde studies.

In aansluiting op hoofdstuk 4, presenteren we in hoofdstuk 5 de prevalentiecijfers van 

seroconversie van een bevestigd negatieve allergietest naar een positieve allergietest voor 

kat, hond en/of huisstofmijt en de associatie met allergisch astma. Wetenschappelijk bewi-

js voor het percentage peuters en kleuters bij wie seroconversie optreedt van een eerdere 

negatieve naar een positieve sensibilisatie (voor specifieke veelvoorkomende aeroaller-

genen), is schaars. De voorspellende prestaties van dergelijke seroconversie voor het op-

treden van allergische astma op de leeftijd van zes jaar waren niet bekend. Wij bepaalden 

de astma-status op zesjarige leeftijd bij 72 peuters en kleuters met een piepende ademhal-

ing en/of kortademigheid en/of persisterend hoesten, met een negatieve allergietest tussen de 

leeftijd van twee en vier jaar en een herhaalde allergiemeting ondergingen. We bepaalden 

de prevalentie van seroconversie, de sensibiliteit en specificiteit voor de voorspelling van 
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astma. Het seroconversiepercentage bedroeg 9.7% (7/72; 95%BI 4,8-18,7). Voor 13 kinderen 

was astma-status op de leeftijd van zes jaar onbekend. 14,3% (1/7) van de seroconverters 

en 21,2% (11/52) van de niet-seroconverters had astma op zejarige leeftijd. Sensibiliteit 

van seroconversie was 8,3% (95%BI 1,4-35,4) en specificiteit was 87,2% (95%BI 74,8-94,0). 

We concludeerden dat seroconversie en dus herhaalde meting van allergie na een eerste 

negatieve test slechts een beperkte toegevoegde waarde heeft in de voorspelling van de 

ontwikkeling van allergisch astma. Omdat slechts één op de tien kleuters seroconverteert 

naar een positieve allergietest na een eerdere negatieve test op sensibiliteit voor veel-

voorkomende aeroallergenen tussen peuterleeftijd en zes jaar oud. 

Voor een systematische review naar de verschillende medicamenteuze behandel-

strategieën in mate van effectiviteit van stappen 3 & 4 van de internationale GINA 

(Global Initiative for Asthma) richtlijn hebben we in hoofdstuk 6 een uitgebreide zoek-

tocht in de bestaande literatuur gedaan in de databases van Central, Medline, Embase, 

CINAHL en de WHO search portal. 8.175 referenties werden gescreend door twee 

reviewers. 23 RCTs voldeden aan de inclusiecriteria en werden geïncludeerd, in totaal 

vonden we 17 directe vergelijkingen en 10 vergelijkingen tegen placebo, uitgevoerd 

bij 4.129 kinderen tussen 5-18 jaar oud, met matig persisterend astma vallend in de 

GINA stap 3 & 4 behandelstrategieën. Vervolgens werd de kwaliteit van de RCTs 

getoetst aan de hand van een meetinstrument, in lijn met de eisen van de Cochrane 

Collaboration; data werd geëxtraheerd en een netwerk van de vergelijkingen werd 

gebouwd. Een gesloten netwerk werd gemaakt die alle vergelijkingen toestond, hetzij 

direct of indirect, met uitzondering van theofylline als toevoeg-therapie in stap 4. Als 

gevolg van grote variatie in resultaatmetingen en onvolledige rapportage van resul-

taatmetingen tussen de verschillende trials, was een beoordeling van de relatieve 

effectiviteit uitgesloten. Verschillende pogingen door middel van formele statistische 

methoden om een rangorde aan te brengen in de effectiviteit van de behandelingen, 

direct dan wel indirect (bijvoorbeeld via placebo) werden uitgevoerd. Grote en niet 

te verhelpen verschillen, hebben ons doen besluiten dat formele meta-analyse on-

verantwoord was. We concludeerden dat evidence-based aanbrengen van een ran-

gorde in effectiviteit van de behandelingsstrategieën in GINA stappen 3 & 4 nog niet 

mogelijk is. Bestaande initiatieven voor harmonisatie van de uitkomstmaten bij astma 

onderzoek behoeft dringende implementatie. 

In het laatste hoofdstuk, presenteren we een samenvatting van de belangrijkste 

bevindingen en de beschouwende discussie met reflecties op methodologische 

aspecten en implicaties voor de dagelijkse praktijk. Belangrijkste conclusies die 

uit de studies getrokken kunnen worden zijn de volgende : er is veel geschreven 

over de epidemiologie van astma bij kinderen; de gepubliceerde gegevens zijn 

heterogeen ten gevolge van een gebrek aan een uniforme operationele defini-

tie en uniforme methoden van dataverzameling. We hebben 60 verschillende 
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operationele definities aangetroffen in 122 gepubliceerde onderzoeken van obser-

vationele studies, de keuze van een definitie heeft invloed op de prevalentie 

en de voorspelling van astma. Vijf, risicofactoren, ook bekend uit de literatuur, 

voorspelde astma optimaal en werden geselecteerd voor de CAPS: leeftijd, fami-

lieanamnese van astma en/of allergie, door piepende ademhaling geïnduceerde 

slaapstoornissen, piepende ademhaling in afwezigheid van griep of verkoudheid 

en allergie gemeten in het bloed. CAPS is een makkelijk te gebruiken klinische 

astma voorspellende score voor peuters en kleuters die bij de huisarts presenteren 

met symptomen welke astma suggereren. We vonden een seroconversie van minder 

dan 10% bij kinderen in ons cohort met in de eerste instantie een negatieve allergietest. 

Ook vonden we dat seroconversie als enkele test geen verdere informatie geeft 

over de voorspelling van astma op zesjarige leeftijd, hoewel grotere studies 

nodig zijn om dit te bevestigen. Evidence-based aanbrengen van een rangorde 

in effectiviteit van behandelingsstrategieën in GINA stappen 3 & 4 door systema-

tische review met netwerk meta-analyse is nog niet mogelijk. Er is dringend 

behoefte aan harmonisatie van de uitkomstmaten in astma onderzoek.  

 


