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Voorspellen van kwaliteit van leven van COPD-patiënten

Lara Siebeling, Gerben ter Riet

van een goed behandelplan voor de individuele patiënt kan 

het nuttig zijn voor de huisarts om een inschatting te maken 

van het te verwachten beloop van klinisch belangrijke uit-

komstmaten, zoals KvL. Daarop kan de huisarts tijdens de be-

handeling zo goed mogelijk anticiperen, om achteruitgang 

zoveel mogelijk te voorkomen.

Men heeft verschillende predictiemodellen ontwikkeld 

om sterfte te voorspellen bij COPD-patiënten.5 Vanuit het 

perspectief van de patiënt is het voorspellen van het ziekte-

beloop in termen van KvL waarschijnlijk belangrijker. Daar-

naast zijn bestaande predictiemodellen veelal in een andere 

setting ontwikkeld dan in de eerste lijn, waardoor deze mo-

dellen verkeerde kansen opleveren of niet bekend is hoe goed 

ze in de huisartsenpraktijk presteren. Ook bevatten deze 

modellen vaak variabelen die niet toepasbaar zijn in de huis-

artsenpraktijk, terwijl huisartsen juist het merendeel van 

de COPD-patiënten behandelen. Een voorbeeld hiervan is de 

6-minuten-looptest (6MWT), die deel uitmaakt van een van de 

meest bekende predictiemodellen voor sterfte, de BODE-in-

dex.2 Deze test, de afstand die een patiënt in 6 minuten kan lo-

pen, is niet uitvoerbaar in de huisartsenpraktijk. Bij de selectie 

van potentiële predictoren voor onze predictiemodellen heb-

ben wij ervoor gekozen alleen die predictoren mee te nemen 

die een huisarts zelf kan meten, zodat straks iedere huisarts 

het model kan gebruiken. Zo hebben wij de 6MWT vervangen 

door een simpelere test, de sit-to-stand-test (STST).6,7 Bij deze 

test moet de patiënt 1 minuut lang zo vaak mogelijk opstaan 

uit een stoel en weer gaan zitten. Uit de literatuur was al ge-

bleken dat deze test een hoge test-hertestbetrouwbaarheid en 

een sterke correlatie met de 6MWT heeft.8 Om vervolgens de 

test ook op grote schaal te kunnen gebruiken, hebben wij ge-

keken naar de mate waarin de STST mortaliteit, KvL en exa-

cerbaties kan voorspellen.9

Samenvattend was het primaire doel het ontwikkelen 

van voor de huisarts toepasbare modellen die KvL voorspel-

len, om hierop vervolgens in de toekomst de behandeling 

Inleiding

Chronische obstructieve longziekte (COPD) heeft een grote 

impact op het leven van de patiënt en zijn directe omge-

ving. De behandeling van het merendeel van de COPD-patiën-

ten vindt in de huisartsenpraktijk plaats. Jarenlang was de 

behandeling vooral gebaseerd op de longfunctiemeting en de 

daaropvolgende indeling in de GOLD-klasse (GOLD 1-4, res-

pectievelijk licht, matig ernstig, ernstig en zeer ernstig COPD). 

De afgelopen jaren is echter steeds duidelijker geworden dat 

de longfunctiemeting alleen onvoldoende informatie geeft 

over de ernst van het ziektebeeld en het te verwachten ziekte-

beloop, en maar matig correleert met belangrijke klinische 

uitkomstmaten, zoals ziektegerelateerde kwaliteit van leven 

(KvL) en exacerbaties.1-4 De nieuwe GOLD-indeling weerspie-

gelt deze ontwikkelingen [figuur 1]. Deze bepaalt de ernst van 

de ziekte niet alleen aan de hand van de longfunctiemeting, 

maar ook op grond van het aantal recentelijk doorgemaakte 

exacerbaties en de ernst van de klachten. Voor het instellen 
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De kern
 ▪ De meeste COPD-patiënten worden door de huisarts behan-

deld.
 ▪ Kwaliteit van leven is een belangrijke uitkomstmaat.
 ▪ Voorgaande kwaliteit van leven is de sterkste voorspeller van 

toekomstige kwaliteit van leven.
 ▪ Informeren naar kortademigheid, emoties en het omgaan 

met COPD geeft belangrijke informatie over de toekomstige 
kwaliteit van leven.

 ▪ De sit-to-stand-test is een goed alternatief voor de 6-minu-
ten-looptest.

 ▪ Bij exacerbaties als uitkomstmaat kan zelfrapportage leiden 
tot misclassificatie.
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gemaakt. Zie [figuur 2] voor het nomogram om kortademig-

heid over zes maanden te voorspellen. We hebben in totaal 

tien modellen ontwikkeld: vier KvL-domeinen en één totale 

KvL-score als uitkomst, alle voor twee termijnen, namelijk zes 

maanden en twee jaar.5

te kunnen baseren. We lichten vooral dit onderzoek uit het 

proefschrift, maar andere onderdelen komen ook kort aan 

bod. Dit onderzoek is goedgekeurd door de Medisch Ethische 

Commissie van het Academisch Medisch Centrum in Am-

sterdam en het Universiteitsziekenhuis van Zurich, en is in 

Astmabestrijding.

Over het onderzoek
Het onderzoekscohort en de methoden voor het ontwikkelen 

van de predictiemodellen zijn elders uitvoerig beschreven.10,11 

Kort samengevat bestaat het cohort uit 409 eerstelijns-COPD-

van 2008 tot 2014, met een follow-up van 5 jaar. Het meren-

deel van de patiënten (66%) had matig ernstig COPD. De ge-

middelde leeftijd was 67 jaar, 57% was man en 38% rookte nog. 

Driekwart had ten minste 1 en bijna de helft had 2 of meer 

bijkomende ziekten, waarvan hart- en vaatziekten en depres-

sie de meestvoorkomende waren.

De primaire uitkomstmaat is ziektegerelateerde KvL, ge-

meten met de Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ).12-14 

Deze gevalideerde vragenlijst geeft zowel een totale als een do-

meinspecifieke score van KvL op een schaal van 1 (zeer slecht) 

tot 7 (goed). Deze domeinen zijn: kortademigheid, vermoeid-

heid, emotionele beperkingen en het gevoel het ziektebeloop 

te kunnen beïnvloeden en controle te behouden. Een belang-

rijke overweging om per domein een voorspelling te doen is 

dat dit ook per domein zou kunnen leiden tot verschillende 

therapeutische interventies. Een te verwachten vermindering 

van de kortademigheid heeft mogelijk andere therapeutische 

consequenties dan een te verwachten afname van de emotio-

nele beperkingen.

Voor de selectie van de variabelen voor de predictiemodel-

len hebben we gebruikgemaakt van de lassomethode (least 

absolute selection and shrinkage operator).15,16 Via deze me-

thode hebben we de predictoren geselecteerd op basis van hun 

voorspellende waarde voor de primaire uitkomstmaat KvL en 

worden de regressiecoëfficiënten gekrompen (‘shrinkage’). 

Shrinkage leidt tot modellen met minder predictoren, met be-

houd van voorspellende kwaliteiten, die beter toepasbaar zijn 

in de praktijk.

Resultaten
Kwaliteit van leven voorspellen
Voor alle domeinen van de CRQ was de voorgaande domein-

specifieke CRQ-score de sterkste voorspeller. Dus voor het 

domein kortademigheid was de kortademigheidsscore op 

baseline de sterkste voorspeller. De overige voorspellers in dit 

model waren de CRQ-score voor vermoeidheid, Forced Expira-

tory Volume in 1 seconde, percentage van voorspeld (FEV%), en 

de Feeling Thermometer (FT), een visuele schaal van 0 tot 100 

waarop patiënten aangeven hoe (on)gezond ze zich voelen. De 

modellen maken goed onderscheid tussen patiënten met een 

goede en slechte prognose (goede kalibratie en discriminatie).5 

Voor alle modellen hebben we ter visualisatie nomogrammen 

Abstract
Siebeling L, Ter Riet, G. Predicting the quality of life of COPD patients. Huisarts Wet 
2015;58(10):522-5.
The PhD thesis of Lara Siebeling describes an international prospective cohort study 
of COPD patients in general practice. The main aim of the study was to develop pre-
diction models for the health-related quality of life (HR-QoL) of these patients, with 
secondary aims the prediction of exacerbations and mortality. As these models are 
intended for use in general practice, they should include only predictors that are avai-
lable or that can be measured in general practice. Although there are several models 
to predict the mortality risk of patients with COPD, from the patient’s perspective, 
models that predict the course of the disease in terms of HR-QoL and exacerbations 
are probably more important. Moreover, existing models are often not appropriate 
for use in general practice. In order to make a tailored treatment plan for the indivi-
dual patient, it would be helpful if the general practitioner could estimate how these 
important clinical outcomes are expected to change during the course of the disease. 
Previous COPD-associated HR-QoL appeared to be the strongest predictor of future 
HR-QoL. Asking patients about shortness of breath, fatigue, emotional limitations, 
and how they cope with COPD provides important information about future HR-
QoL, information that can be acquired in every general practice.
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Figuur 1 GOLD-indeling bij COPD (nieuw)

mMRC = modified Medical Research Council, mate van dyspneu, scores van 0 (geen dyspneu) tot 4 
(ernstige dyspneu). 
CAT = COPD Assessment Test, meting van de impact van COPD op welbevinden en dagelijks leven, 
scores van 0 (heel gelukkig) tot 5 (heel ongelukkig). 
Verticale lijn links: oude GOLD-indeling gebaseerd op FEV1% (1: FEV1 > 80%, 2: FEV1 50-80%, 3: 
FEV1 30-50% en 4: FEV1 < 30%). 
Verticale lijn rechts: aantal exacerbaties afgelopen jaar. 
GOLD-klasse A: laag risico, weinig symptomen; GOLD-klasse B: laag risico, veel symptomen; 
GOLD-klasse C: hoog risico, weinig symptomen; GOLD-klasse D: hoog risico, veel symptomen.
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rapportage door deze te vergelijken met beoordeling door 

één expert en met beoordeling door een groep experts als 

gouden standaard. De beoordeling van exacerbaties door 

één expert is te prefereren boven zelfrapportage door de pa-

tiënt. Onderzoeken die effecten van behandelingen meten, 

gebruiken geregeld exacerbaties als uitkomstmaat. In ons 

onderzoek vonden we door zelfrapportage vaker overschat-

ting van exacerbaties dan onderschatting, 34% versus 18%, 

dus meer fout-positieve dan fout-negatieve misclassificaties. 

Extreme voorbeelden zijn een patiënt die zelf veertien exa-

cerbaties rapporteerde, terwijl de adjudicatiecommissie er 

slechts vier telde en een patiënt die er zelf vier rapporteerde 

terwijl de commissie er elf telde. Zelfrapportage van exa-

cerbaties kan leiden tot onderschatting van het effect van 

de behandeling. Als we een of meer experts de exacerbaties 

laten beoordelen en zelfrapportage door de patiënt niet als 

methode gebruiken, kunnen we de exacerbaties nauwkeu-

riger meten, is er minder sprake van misclassificatie en kan 

de benodigde steekproefgrootte zelfs aanzienlijk dalen, met 

een mogelijke bijkomende afname van de onderzoekskosten.

Conclusie
Wij concluderen onder andere dat voorgaande COPD-gerela-

teerde KvL de sterkste voorspeller is van toekomstige KvL, dat 

de STST gerelateerd is aan sterfte en KvL, en een goed alterna-

tief is voor de ingewikkeldere maar bekendere 6MWT, zowel in 

de (huisartsen)praktijk als in wetenschappelijk onderzoek.5,8 

Deze test kunnen huisartsen gebruiken om bijvoorbeeld het 

effect van een behandeling te evalueren en om achteruitgang 

op het spoor te komen.

Bij het voorspellen van de KvL geeft het informeren naar 

kortademigheid, vermoeidheid, emotionele beperkingen en 

het gevoel het ziektebeloop te kunnen beïnvloeden en controle 

te behouden belangrijke informatie over toekomstige KvL. De 

predictiemodellen zijn speciaal ontwikkeld in en voor de huis-

artsenpraktijk. Ze bevatten alleen predictoren die huisartsen 

in relatief korte tijd kunnen meten. Om het domein kortade-

migheid over zes maanden te voorspellen, zijn de volgende 

predictoren nodig: FEV1%, FT en de CRQ-scores op de domei-

nen kortademigheid en vermoeidheid. Ervan uitgaande dat 

huisartsen bijvoorbeeld jaarlijks bij hun COPD-patiënten een 

longfunctiemeting uitvoeren, kost het ongeveer 10 minuten 

extra om bovenstaande informatie te verzamelen en vervol-

gens kortademigheid over zes maanden te voorspellen. Afhan-

kelijk van de uitkomst per KvL-domein kunnen huisartsen en 

patiënten het te verwachten beloop van de ziekte bespreken 

en hier eventueel op proberen in te spelen met therapeutische 

interventies, zoals medicatie, conditietraining, emotionele 

ondersteuning en eventueel een verwijzing voor longrevalida-

tie. Wat betreft de behandeling van COPD-pa tiënten springt 

longrevalidatie eruit als we kijken naar het effect op KvL. Vol-

gens onderzoek verbetert longrevalidatie het domein kortade-

migheid met meer dan 1 punt op een schaal van 1 tot 7.17

In de toekomst zullen we onze modellen nog verder ont-

wikkelen. Ze zijn intern gevalideerd door middel van bootstrap-

Voorspellende eigenschappen van de STST
Van de patiënten kon 91,4% de STST uitvoeren. Redenen waar-

om patiënten de test niet konden uitvoeren, betroffen vooral 

problemen van het bewegingsapparaat, zoals artrose. Gemid-

deld konden de patiënten in 1 minuut tijd 19 keer opstaan 

vanuit de stoel en weer gaan zitten. De gemiddelde score van 

patiënten die tijdens de looptijd van het onderzoek waren 

overleden, was duidelijk lager dan die van patiënten die nog 

in leven waren (11,8 versus 19,5). De hazardratio was 0,58 per 

5 keer minder opstaan per minuut. Dit betekent dat de kans 

op sterfte 1 – 0,58 = 42% kleiner is bij patiënten die 5 keer meer 

vanuit de stoel konden opstaan en zitten en 1 – (0,58 x 0,58) = 

66% kleiner voor 10 keer meer opstaan. Ook was er een rela-

tie tussen de STST en KvL over alle vier de domeinen van de 

CRQ. Pa tiënten die 5 keer meer vanuit de stoel konden opstaan 

en zitten scoorden gemiddeld 0,26 hoger op het domein kort-

ademigheid, 0,19 op vermoeidheid, 0,10 op emotionele be-

perkingen en 0,08 op het gevoel het ziektebeloop te kunnen 

beïnvloeden en controle te behouden.9 De schaal van de CRQ 

loopt van 1 (zeer slecht) tot 7 (goed) en een verschil van 0,5 of 

hoger op de CRQ is klinisch relevant.14

Overige resultaten van het proefschrift
Exacerbaties bij COPD zijn lastig te meten, terwijl ze bij veel 

onderzoeken wel een belangrijke uitkomstmaat zijn. Daar-

naast zijn ze ook van grote invloed op de patiënt. Meestal 

worden exacerbaties gemeten via zelfrapportage van de 

patiënt, maar het is niet bekend in hoeverre deze methode 

valide is. Wij hebben gekeken naar de validiteit van de zelf-
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Figuur 2 Nomogram om kortademigheid over zes maanden te voorspellen

Elke voorspeller heeft een eigen schaal, lees de waarde van de voorspellers af op de schalen en trek 
vanaf elke schaal een verticale lijn naar boven naar de puntenschaal. Tel alle punten bij elkaar op en 
vul deze waarde in op de totale puntenschaal. Trek vanaf hier een verticale lijn naar beneden naar de 
uitkomstschaal (voorspelde kortademigheid over 6 maanden). Deze waarde is de voorspelde score 
voor kortademigheid over zes maanden.
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ping, maar het is nog nodig om een externe validatie op een 

nieuwe patiëntengroep uit te voeren. Verder is het in de toe-

komst interessant om behandelingen en kosteneffectiviteits-

analyses toe te voegen aan onze modellen.

Ter vergelijking met de veelgebruikte cardiovasculaire mo-

dellen in onze standaard: met een aantal voorspellers (bloed-

druk, cholesterol, geslacht, roken en leeftijd) bepalen we een 

bepaald risico voor de patiënt, namelijk het tienjaarsrisico 

op cardiovasculaire ziekte of sterfte. Op basis van dit risico 

adviseren we een behandeling. Bij COPD zou dat er als volgt 

kunnen uitzien (let op: dit is een voorbeeld). Met een aantal 

voorspellers (CRQ-score dyspneu, CRQ-score vermoeidheid, 

FEV1% en FT) bepalen we een bepaald risico voor de patiënt, 

namelijk een achteruitgang voor het domein kortademigheid, 

en op basis van deze achteruitgang adviseren we een behan-

deling, bijvoorbeeld altijd leefstijladviezen, maar zelden ver-

wijzing voor longrevalidatie bij achteruitgang < 0,5, eventueel 

verwijzing voor longrevalidatie bij achteruitgang tussen 0,5 

tot 0,75 en zeker verwijzing voor longrevalidatie bij achter-

uitgang > 0,75. Op deze manier zijn predictiemodellen nog 

interessanter, aangezien we er een kosteneffectieve behande-

ling aan kunnen koppelen. Huisartsen en patiënten kunnen 

samen kijken welke therapeutische interventies passend zijn, 

de zogenaamde ‘shared-decision-making-models’. ▪
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