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HypothetischHypothetisch zou je met RSI heel veel goede boeken kunnen lezen. 

FeitelijkFeitelijk zit ik me met kaarsrechte rug alleen maar op te winden in mijn stoel. 

Mirjamm Schöttelndreier 

dee Volkskrant, 3 augustus 2000 
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9.11 Inleiding 

Patiëntenn met astma of een chronisch obstructieve longziekte, zoals chronische 

bronchitiss of longemfyseem, kunnen ernstige beperkingen en handicaps ondervinden 

ondankss een optimale medicamenteuze behandeling door de longarts. Bij deze 

patiëntenn is longrevalidatie een zinvolle behandeling die gezondheidstoestand en 

inspanningsvermogenn verbetert en benauwdheid vermindert. Bij sommige patiënten is 

doorr de ernst van de klachten en beperkingen klinische longrevalidatie noodzakelijk. 

Longrevalidatiee is een multidisciplinaire behandeling met als belangrijkste onderdelen 

conditietraining,, training van self-management vaardigheden, adembewegings-

oefeningen,, educatie over aandoening en medicatie, optimaliseren van de medicatie, en 

psychosocialee behandeling en ondersteuning. 

Ditt proefschrift beschrijft de behandelresultaten van klinische longrevalidatie en 

behandeltt enkele methodologische problemen bij het meten van die 

behandelresultaten.. De algemene introductie in hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de 

kenmerkenn van astma en chronisch obstructieve longziekten (chronic obstructive 

pulmonaryy disease, COPD), gaat dieper in op longrevalidatie en het meten van 

behandelresultatenn bij longrevalidatie, en besluit met de onderzoeksvragen. 

9.22 Behandelresultaten 

Dee behandelresultaten van het klinische longrevalidatie-programma van astmacentrum 

Heideheuvell in Hilversum worden beschreven in de hoofdstukken 2 en 3. In 1996 en 

19977 namen 56 patiënten met astma en 84 patiënten met COPD deel aan het 

longrevalidatieprogramma.. De belangrijkste uitkomstmaten van dit onderzoek waren 

gezondheidstoestandd en ziekenhuisopnames voor en na longrevalidatie. Andere 

uitkomstmatenn waren medicatiegebruik, inspanningsvermogen, welbevinden, angst, 

depressiee en ziektegedrag. Deze onderzoeksgegevens werden verzameld bij opname, bij 

ontslagg en 6 en 12 maanden na ontslag, met behulp van vragenlijsten, functietesten en 

statusonderzoek. . 

Dee ziekte-emst van deze groep patiënten lijkt hoger te zijn dan bij andere klinische en 

poliklinischee longrevalidatieprogramma's. Tachtig procent van de patiënten heeft in het 
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ziekenhuiss gelegen in het jaar voor longrevalidatie, gemiddeld 53 dagen met een totaal 

vann bijna 6000 ziekenhuisdagen. Daarnaast heeft 80% van de patiënten minstens één 

anderee aandoening en is het aantal exacerbaties tijdens de behandeling erg hoog: 

omgerekendd gemiddeld 7 per jaar bij de patiënten met astma en 10 per jaar bij de 

patiëntenn met COPD. 

Dee belangrijkste behandelresultaten zijn klinisch relevante verbeteringen in 

gezondheidstoestandd en welbevinden, een daling in het gebruik van orale 

corticosteroïden,, en een sterke vermindering van het aantal ziekenhuisopnames in het 

jaarr na longrevalidatie. Zowel het aantal ziekenhuisopnames, het aantal patiënten met 

eenn ziekenhuisopname als het aantal dagen in het ziekenhuis daalden fors: drie- tot 

tienvoudig.. Daarnaast rapporteerden de patiënten grote subjectieve verbeteringen in 

inspanningsvermogen,, in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en in kennis van hun 

aandoeningg en de juiste medicatie. De twee groepen patiënten verbeterden in gelijke 

mate. . 

Tijdenss de vervolgperiode van 1 jaar na ontslag was er wel een duidelijk verschil tussen 

astmaa en COPD. De gezondheidstoestand van patiënten met COPD daalde tot 

ongeveerr het niveau vóór longrevalidatie. Deze verslechtering wordt door alle lange 

termijnn studies van klinische longrevalidatie gevonden. Een belangrijke bevinding van 

hett hier beschreven onderzoek is dat het behandelresultaat wel duurzaam is in 

patiëntenn met astma. Een jaar na longrevalidatie zijn zij nog steeds significant en klinisch 

relevantt beter dan vooraf. 

9.33 Ontbrekende gegevens 

Eenn belangrijk probleem in dit onderzoek was dat bij de ontslag- en vervolgmetingen 

steedss zo'n 20% van de patiënten uit het onderzoek viel. Dit is een ernstige bedreiging 

voorr de interne validiteit van een onderzoek indien die uitval selectief is. Als 

bijvoorbeeldd vooral de ziekste patiënten uitvallen, geeft dat een positieve vertekening 

vann het werkelijke behandelresultaat. Uit de non-respons analyse blijkt echter dat er 

geenn verschillen zijn tussen de patiënten die de behandeling en de studie afgerond 

hebbenn en de patiënten die uit het onderzoek vielen. In hoofdstuk 4 wordt op een 

anderee wijze nagegaan of de ontbrekende gegevens de positieve behandelresultaten 

beïnvloeden.. Daarvoor is een beslismodel ontwikkeld waarin de ontbrekende gegevens 

bijj gezondheidstoestand en ziekenhuisopnames geïmputeerd worden vervolgens vier 
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verschillendee scenario's: optimistisch, realistisch, somber en pessimistisch. Bij de 

uitvallerss wordt onderscheid gemaakt tussen uitval die gerelateerd is aan de ziekte of de 

behandelingg (bijvoorbeeld in het ziekenhuis tijdens een vervolgmeting of voortijdig 

afbrekenn van de behandeling) en "studie-gerelateerde" uitval (verhuisd, verdere 

medewerkingg aan studie geweigerd, ziekte van de onderzoeker). Het optimistische 

scenarioo gaat ervan uit dat zowel ziekte-gerelateerde uitvallers als studie-gerelateerde 

uitvallerss net zo sterk verbeteren als de patiënten die de studie afgerond hebben. Dit 

geeftt uiteraard een bevestiging van het positieve behandelresultaat. Het pessimistische 

scenarioo daarentegen, gaat er vanuit dat de studie-gerelateerde uitvallers niet verbeteren 

enn dat de ziekte-gerelateerde uitvallers fors verslechteren. Zelfs het pessimistische 

scenarioo verandert de positieve behandelresultaten niet. De verbetering in 

gezondheidstoestandd blijft significant en boven de drempel voor klinisch relevante 

veranderingg in beide groepen patiënten. De afname van ziekenhuisopnames blijft 

significantt in alle scenario's bij patiënten met COPD en significant tot en met het 

somberee scenario bij patiënten met astma. Deze analyse geeft aan dat de 

behandelresultatenn van longrevalidatie in astmacentrum Heideheuvel robuust en valide 

zijn,, ondanks het grote aantal ontbrekende gegevens. 

9.44 Factoranalyse 6 minuten looptest 

Dezee studie vond geen verbetering in loopafstand, en dat wijkt af van de meeste studies 

naarr het effect van longrevalidatie. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat er in 

hett longrevalidatieprogramma van Heideheuvel niet alleen aandacht is voor 

conditietrainingg en spierversterking, maar ook voor temporegulatie, met als doel het 

beterr leren verdelen van energie en het voorkomen van benauwdheid. Deze twee 

interventiess zullen beide het functionele inspanningsvermogen vergroten, maar hebben 

tegengesteldee effecten op de loopafstand, en dat is de enige uitkomstmaat van de meest 

gebruiktee test voor functioneel inspanningsvermogen, de 6-minuten looptest. Daarom 

wordtt in hoofdstuk 5 gekeken of er meer zinvolle informatie over (verandering in) 

inspanningsvermogenn uit de 6-minuten looptest te halen is. Hiervoor werden de 

looptestenn van 83 patiënten met COPD gebruikt. Verschillende variabelen die gemeten 

werdenn tijdens de looptest en met inspanningsvermogen te maken hebben, zoals 

zuurstofsaturatie,, hartslag, ervaren benauwdheid en ervaren belasting, zijn onderzocht 

mett een exploratieve factoranalyse. Factoranalyse groepeert variabelen met gedeelde 
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variantiee in 'factoren', waarna de factorstructuur wordt vereenvoudigd met varimax 

rotatiee om interpretatie mogelijk te maken. Er werd een 4-factor structuur gevonden die 

ruimm 78% van de totale variantie in de dataset verklaarde. Het resultaat van een looptest 

kann worden onderverdeeld in 1) uithoudingsvermogen; 2) stoornis zuurstof transport; 

3)) subjectieve beleving; 4) circulatoire conditie. Bij analyse van verandering in 

inspanningsvermogenn (bij 55 patiënten) blijkt het nut van meerdere factoren. Bij 

composietanalysee - dit wordt hier gedefinieerd als een simultane kwalitatieve uitkomst-

analysee van gerelateerde factoren - blijkt dat zo'n 55% van de patiënten in drie of vier 

factorenn verbeterd, terwijl 7% in drie of vier factoren verslechterd. Daarnaast blijkt uit 

multiplee regressieanalyse dat de subjectieve verbeteringen in inspanningsvermogen die 

vier-vijfdee van de patiënten rapporteerde, niet alleen wordt verklaard door loopafstand, 

maarr ook door minder desatureren en minder benauwdheid. 

9.55 Longitudinale meeteigenschappen van de QoLRIQ 

Omm bij interventie-onderzoek de gemeten verandering goed te kunnen interpreteren, is 

hett noodzakelijk om de longitudinale meeteigenschappen van een meetinstrument, 

zoalss het minimale klinisch relevante verschil, te kennen. In hoofdstuk 6 is dat 

uitgezochtt voor de belangrijkste uitkomstmaat van het onderzoek in de hoofdstukken 2 

enn 3: de vragenlijst naar ziekte-specifieke gezondheidstoestand, de Quality of Life for 

Respiratoryy Illness Questionnaire (QoLRIQ). Verschillende longitudinale 

meeteigenschappenn van de QoLRIQ werden onderzocht: de gevoeligheid voor 

verandering,, de longitudinale validiteit, de betrouwbaarheid van de verschilscores, en 

dee grootte van een minimaal (klinisch) relevant verschil. Daarnaast werd de validiteit van 

hett retrospectief beoordelen van verandering onderzocht. De veranderingen in alle 

domeinenn en de totaalscore van de QoLRIQ waren zeer significant, met effectgroottes 

variërendd van matig tot groot. De longitudinale validiteit an de QoLRIQ werd bevestigd 

doorr de sterke correlaties met verandering in zelf-beoordeelde gezondheidstoestand, 

mett zelf-beoordeelde verandering in klachten en symptomen, met verandering in 

verschillendee domeinen van de Rand-36 (een generieke vragenlijst voor 

gezondheidstoestand)) en van de Medisch Psychologische Vragenlijst voor 

Longpatiënten.. De betrouwbaarheid van de verschilscore van QoLRIQ-totaal was hoog, 

mett een intraclass correlatiecoëfficient van 0.90. Er zijn verschillende methodes gebruikt 

omm het minimale relevante verschil van de QoLRIQ te bepalen: via een retrospectieve 



samenvatting samenvatting 187 7 

beoordelingg van verandering in klachten en symptomen door de patiënt, door het 

berekenenn van de standaard meetfout en door terugrekenen vanuit de vuistregels voor 

effectgroottes.. Deze methodes geven een puntschatting van het minimale relevante 

verschill van 0.5 op een 7-punts antwoordschaal, met 0.4 en 0.6 als grenzen. De 

standaardd meetfout van 0.5 komt sterk overeen met wat is gevonden bij drie andere 

vragenlijstenn voor ziektespecifieke gezondheidstoestand die een 7-puntsschaal 

gebruiken. . 

Hett retrospectief laten beoordelen van verandering door patiënten blijkt niet valide te 

zijnn in deze studie. Het oordeel wordt sterk bepaald door de gezondheidstoestand bij 

ontslagg en niet door de gezondheidstoestand bij het begin van de behandeling. 

Daarnaastt is verandering volgens het retrospectieve oordeel significant hoger dan 

veranderingg gemeten met de verschilscore van de QoLRIQ en heeft de groep patiënten 

diee zegt onveranderd te zijn, een gemiddelde verandering in gezondheidstoestand die 

significantt groter dan nul is. Dit betekent dat er een andere klinische onderbouwing van 

hett minimale relevante verschil noodzakelijk is. Daarnaast moet nog worden onderzocht 

off de waarde van 0.5 ook geldig is bij minder ernstige patiënten. 

9.66 Individuele behandeldoelen 

Eenn belangrijk aspect van het longrevalidatie-programma van astmacentrum 

Heideheuvell is het gebruik van individuele behandeldoelen. De individuele 

behandeldoelenn zijn gebaseerd op de specifieke problemen van iedere patiënt, ledere 

patiëntt werkt gelijktijdig aan twee tot vier doelen. Echter, de gebruikelijke 

uitkomstmaten,, zoals de vragenlijsten en functietesten uit hoofdstuk 2 en 3, richten zich 

opp veel-voorkomende aspecten van een aandoening, en houden onvoldoende rekening 

mett de specifieke klachten van een patiënt en de daarbij behorende interventies. Een 

vragenlijstt over gezondheidstoestand geeft een goed totaalbeeld, maar zegt niets over de 

afzonderlijkee resultaten van de verschillende interventies. In hoofdstuk 7 wordt een 

nieuwee methode beschreven om het resultaat van longrevalidatie te meten door aan 

patiëntenn te vragen om een (subjectief) oordeel te geven in hoeverre zij hun 

behandeldoelenn hadden bereikt. De behandelaars werd om eenzelfde oordeel 

gevraagd.. Dit gebeurde met een 6-punts antwoordschaal, van 'niet' tot 'volledig'. 60% 

vann de 488 beoordeelde doelen (van 79 patiënten) werd volgens de patiënten positief 

afgerondd (score 5 of 6), waarmee zij significant positiever waren dan de behandelaars. 
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Dee validiteit van de beoordelingsmethode werd op verschillende manieren onderzocht. 

Tenn eerste werd de gevoeligheid voor verandering berekend, en die was aanzienlijk 

hogerr dan die van de QoLRIQ, terwijl die laatste toch ook zeer gevoelig is (zie hoofstuk 

6).. Ten tweede werden correlaties uitgerekend tussen oordelen over behandeldoelen en 

veranderingenn in inhoudelijk gerelateerde "standaard"-uitkomstmaten. Hoe specifieker 

dee externe maat, hoe hoger de correlatie was. De noodzaak voor het beoordelen van 

afzonderlijkee behandeldoelen werd onderstreept door het grote aantal behandeldoelen 

waarvoorr geen externe uitkomstmaat gevonden kon worden. Een tekortkoming van de 

methodee is dat de overeenstemming tussen patiënten en behandelaars erg laag is. Dit 

kann waarschijnlijk worden verbeterd door vooraf duidelijke omschrijvingen te maken 

vann de verwachte resultaten van ieder behandeldoel, zoals ook gebeurt in Goal 

Attainmentt Scaling. 

9.77 Aanbevelingen 

Dee bevindingen in dit proefschrift geven aanleiding tot aanbevelingen voor verder 

onderzoek.. Dit onderzoek geeft duidelijk aan dat ook patiënten met astma baat hebben 

bijj klinische longrevalidatie. Echter, om dit nut onomstotelijk aan te tonen, is een 

gerandomiseerdee trial noodzakelijk. Een intrigerende bevinding is dat patiënten met 

COPDD klinisch sterk verbeterd zijn - flink minder ziekenhuisopnames - maar dat 

desondankss hun gezondheidstoestand en welbevinden in het vervolgjaar weer 

verslechterenn naar het niveau vóór longrevalidatie. Vanuit het oogpunt van zowel 

patiëntenn als zorgverzekeraars is deze snelle achteruitgang zorgwekkend, en daarom is 

hett zinnig om na te gaan of nazorg in de vorm van een onderhoudsbehandelprogramma 

dezee achteruitgang kan voorkomen. Omdat onderhoudsbehandeling vanuit 

Heideheuvell zelf lastig te organiseren is doordat reizen erg belastend is voor veel 

patiënten,, is decentrale nabehandeling, bijvoorbeeld door plaatselijke fysiotherapeuten 

en/off psychologen, een alternatief. 

Inn Heideheuvel wordt vaak de term "complexe problematiek" gebruikt. Zolang deze 

termm ongedefinieerd blijft, zal het moeilijk zijn om aan te tonen dat de patiënten die 

naarr Heideheuvel worden verwezen een speciale groep vormen die interdisciplinaire, 

geïndividualiseerdee behandeling nodig hebben. Op basis van de WHO-classificatie van 

functie,, beperking en gezondheid zou een "illness complexity index" ontwikkeld kunnen 

worden,, uitgaande van gevalideerde functietesten en vragenlijsten. Een essentieel 
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onderdeell van complexe problematiek, namelijk de interactie tussen primaire ziekte, 

comorbidee aandoeningen en ziektegedrag is echter veel moeilijker te karakteriseren en 

tee kwantificeren. Dit vereist een eenduidige beoordelingsmethode die zal moeten 

wordenn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de behandelteams. 

Ookk wat betreft het meten van het effect van longrevalidatie blijven er vragen liggen. Zo 

iss het nog steeds niet duidelijk wat de beste test is voor het meten van het functioneel 

inspanningsvermogen,, en is er nog geen overeenstemming over hoeveel en welke 

meetinstrumentenn gebruikt moeten worden, hetgeen het vergelijken van verschillende 

programma'ss bemoeilijkt. Daarnaast behoort het meten van behandelresultaten een vast 

onderdeell van een longrevalidatie-programma te zijn, ten behoeve van verwijzers en 

zorgverzekeraarss en ter reflectie op het eigen handelen. Om het effect van uitgebreide 

klinischee longrevalidatie-programma's volledig weer te geven, ontbreekt het echter nog 

aann gevalideerde en gevoelige uitkomstmaten voor interventies binnen fysiotherapie, 

verpleging,, en bij psychosociale behandeling en recreatieve therapieën. 
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