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Van lacunes in evidence naar aanbevelingen 
voor onderzoek bij astma en COPD
Ivo Smeele, Patrick Bindels, Annelies Jacobs, Ties van der Molen, Onno van Schayck, Theo Verheij

Inleiding
In evidence-based richtlijnen voor medische beroepsbeoefena-

ren zoals NHG-Standaarden en CBO-richtlijnen vindt bij uitstek 

de vertaalslag plaats van onderzoek naar de dagelijkse medische 

praktijk. Bij het maken van deze richtlijnen wordt zichtbaar in 

welke mate het medisch handelen evidence-based is en waar 

de kennislacunes zich bevinden. Zo bleek bij een recente CBO-

richtlijn over COPD dat slechts 40% van de wetenschappelijke 

conclusies gebaseerd was op onderzoek van voldoende niveau. 

Het gaat dan om evidence van niveau 1 en 2, dat wil zeggen 

meta-analyses of methodologisch valide en grote onderzoeken.1 

Dit tekort aan onderbouwing is van belang bij het richting geven 

aan de prioriteiten voor toekomstig onderzoek, het maken van 

onderzoeksvoorstellen en het toekennen van middelen.

Om die reden heeft het NHG ten behoeve van zijn wetenschaps-

beleid al sinds 1999 een zogenaamde lacunebak, waarbij voor 59 

van de 81 gepubliceerde NHG-Standaarden is aangeven welke 

onderdelen van de richtlijn nog verdere wetenschappelijke onder-

bouwing behoeven. Deze lacunes (www.nhg-nl.org) worden regel-

matig geactualiseerd op basis van de resultaten van nieuw gepu-

bliceerd wetenschappelijk onderzoek.2

De COPD en Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG) heeft een 

expertmeeting georganiseerd om op basis van de gesignaleerde 

lacunes in de NHG-Standaarden op astma/COPD-gebied (4 stan-

daarden), recente wetenschappelijke inzichten en expertise van 

deskundigen vast te stellen welke onderzoeksthema’s op dit ter-

rein prioriteit zouden moeten hebben. Deze zo vastgestelde prio-

riteiten kunnen als leidraad dienen bij advisering van onderzoeks-

fondsen, het formuleren van onderzoeksvragen en het schrijven 

en indienen van onderzoeksvoorstellen bij subsidiegevers. De 

gevolgde procedure om tot prioriteiten voor praktisch relevant 

onderzoek te komen kan wellicht ook geschikt zijn voor andere 

klinische gebieden. In dit verslag beschrijven wij de methodiek 

en de beperkingen hiervan en geven wij de geformuleerde prio-

riteiten aan.

Expertmeeting
Om te komen tot prioriteiten voor onderzoek vond najaar 2004 

een expertmeeting plaats waarvoor experts waren uitgenodigd uit 

het brede werkveld van de astma-COPD-zorg. Het ging om 11 uni-

versitair werkzame (kinder)longartsen, 7 vertegenwoordigers van 

subsidiërende instellingen, 3 personen werkzaam in de farmaceu-

tische industrie, 10 (huisarts)onderzoekers van vakgroepen met 

een astma-COPD-onderzoekslijn en 4 NHG-stafleden. Uiteindelijk 

waren 23 (66%) personen aanwezig, waarbij alle disciplines ver-

tegenwoordigd waren. De 21 gesignaleerde lacunes op de deel-
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gebieden astma bij kinderen, astma bij volwassenen en COPD in 

de NHG-Standaarden vormden bij de priotering het vertrekpunt. 

Drie experts op deze deelgebieden gaven een inleiding waarin zij 

de volgende punten bespraken:

– Welke evidence is er in de afgelopen jaren bijgekomen?

– Welke lacunes zijn al bekend en welke zijn nieuw?

– Welke onderzoeksvragen zijn daarbij te formuleren?

– Welke onderzoeksvragen worden of zijn beantwoord in lopend 

onderzoek en welke hebben prioriteit?

 

Tevens ging een expert in op de hiaten in kennis over implemen-

tatie van de huidige astma- en COPD-richtlijnen. Speciale aan-

dacht ging uit naar de plaats en effectiviteit van de praktijk- of 

longverpleegkundige in de eerste lijn.

Van de 21 bestaande lacunes bleken er 11 niet meer te bestaan 

omdat de vragen geheel beantwoord waren. Aan 3 lacunes gaven 

zij geen prioriteit omdat zij de niet-beantwoorde vragen irrelevant 

vonden. Uiteindelijk namen zij 7 lacunes waarbij de vragen niet 

of slechts deels beantwoord waren op in de prioriteitenlijst. Meer 

informatie hierover is te vinden op de CAHAG-website (www.

cahag.nl).3

In parallelsessies werden de experts verdeeld over de drie deel-

gebieden: astma bij kinderen, astma bij volwassenen en COPD 

bij volwassenen. Zij bediscussieerden vanuit de eigen expertise 

Wat is bekend?
  Bij het maken van richtlijnen wordt zichtbaar in welke mate 

medisch handelen evidence-based is en waar zich kennislacu-

nes bevinden.

  Voor astma en COPD zijn er 21 kennislacunes gesignaleerd 

in de NHG-lacunebak op basis van de NHG-Standaarden uit 

2001.

Wat is nieuw?
  De vragen over 11 van de 21 lacunes bleken beantwoord in de 

literatuur.

  De werkwijze met expertmeeting is een efficiënte manier om de 

lacunes te actualiseren en nieuwe onderzoeksvragen te formu-

leren.

Tabel Hoogstscorende onderzoeksvragen naar rangorde na prioritering. Gecursiveerde tekst geeft bestaande lacune aan.

Astma bij kinderen Aantal 
punten

Astma bij volwassenen Aantal 
punten

COPD Aantal 
punten

Voorspellende factoren bij 
peuters met luchtwegklachten 
bij de huisarts voor mild tot 
matig astma op leeftijd >6 jaar

9 Wat bepaalt de therapietrouw aan 
inhalatiemedicatie? Communicatie? 
Bijwerking? Toedieningsmiddel?

6 Toegevoegde waarde van monitoring 
bij COPD op klinische parameters, 
satisfactie, exacerbaties en 
statische/dynamische hyperinflatie? 
Welke parameters zijn het meest 
discriminerend/informatief? 
Meetfrequentie?

9

Plaats van ICS bij kinderen <3 
jaar met recidiverend piepen? 
Zinvolheid direct (hoge) dosis 
ICS bij eerste consult hierover? 
Therapietrouw op langere 
termijn hierbij?

7 Relatie van categorale aanpak en behalen 
streefdoelen astmabehandeling?

5 Wat zijn de beste diagnostische en 
stadiëringsparameters (bijvoorbeeld 
IVC, (schijnbare) reversibiliteit)? Rol 
BODE-index in eerste lijn?* 

5

Diagnostische waarde van de 
proefbehandeling met ICS bij 
kinderen <6 jaar?

5 Beste behandeling van pubers: als 
kinderen of als volwassenen? Wat zijn de 
gevolgen voor het behandelplan? Hoe 
bereik je deze groep?

4 Plaats van langwerkende 
luchtwegverwijders?

5

Plaats van immunotherapie bij 
kinderen met astma?

4 Effect van selfmanagement op behalen 
streefdoelen astma. Welke gevolgen heeft 
dit voor de keuze van behandeling?

3 Plaats ICS: subgroepen?
Als er een plaats is: meerwaarde 
combinatie middelen ten opzichte 
van langwerkende bronchusverwijders 
alleen?

5

Therapietrouw aan medicatie 
bij kinderen met astma (6-
18 jaar) en hoe is deze te 
verbeteren?

3 Effect van de verschillende 
toedieningsvormen op de controle van 
astma?

3 Effectiviteit van binnen de 1e 
lijn georganiseerde interventies 
gericht op optimalisatie 
lichamelijk prestatievermogen 
en/of voedingstoestand (op 
patiëntuitkomsten)?

4

Hoe krijgt de huisarts rokende 
kinderen van 12-18 jaar met 
astma van het roken af? Is de 
MIS geschikt?

3 Hoe kan de richtlijn tabaksverslaving 
van het CBO worden geïmplementeerd 
in de 1e lijn? Met welke zorgverleners?

4

Meerwaarde FEV1+FVC 
versus piekstroommeting bij 
diagnostiek en beleid op lange 
termijn (kinderen >6 jaar)?

2 Plaats van ergometrie bij verwijzen 
van patiënten met mild tot 
matig COPD voor reactivering 
(veiligheid en consequenties voor 
vervolgbehandeling)?

3

* Voorspeller van mortaliteit bij ernstig COPD (B=BMI, O=obstructie, D=dyspneu, E=excercise capacity)4

ICS= inhalatiecorticosteroïden; IVC= inspiratoire vitale capaciteit; FEV1= éénsecondewaarde; FVC= flow-volumecurve; MIS= minimale interventiestrategie
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en op basis van de besproken punten uit de inleidingen welke 

onderzoeksvragen prioriteit zouden moeten krijgen. Daarbij kon-

den zij nog onderzoeksvragen toevoegen. Alle deelnemers (art-

sen, onderzoekers, subsidiegevers) stelden vervolgens schriftelijk 

individueel hun onderzoeksprioriteiten op. De zo geprioriteerde 

onderzoeksvragen werden geïnventariseerd, direct ingevoerd in 

een laptop en geprojecteerd, waarbij gelijkluidende onderzoeks-

vragen werden samengevoegd. De deelnemers formuleerden zes-

tien, vijftien en twaalf onderzoeksvragen over de drie respectieve 

deelgebieden astma bij kinderen, astma bij volwassenen en COPD. 

Na discussie in de subgroepen bleven er respectievelijk 10, 10 en 

11 vragen over. Iedere deelnemer mocht vervolgens zeven punten 

verdelen over ten minste drie onderzoeksvragen. Subsidiegevers 

mochten geen punten geven. Op basis van de toegekende pun-

ten werd per subgroep een finale prioriteitenlijst gemaakt met 

rangorde. De prioriteitenlijsten van de drie subgroepen werden 

vervolgens plenair gepresenteerd en bediscussieerd. Dit leidde 

niet tot een aanpassing van de prioritering, maar wel tot een ver-

dere aanscherping van de vraagstellingen. De prioriteiten met de 

hoogste score zijn weergegeven in de tabel.

De aanwezige subsidiegevers (Astma Fonds, ZonMW, farmaceu-

tische industrie) waren als toehoorder aanwezig bij deze dag. Na 

kennis te hebben genomen van de onderzoeksprioriteiten uit het 

veld presenteerden zij in een korte presentatie hun eigen onder-

zoeksprioriteiten.

Beperkingen
De gevolgde werkwijze is een goed voorbeeld van hoe met een 

aantal experts op basis van lacunes in bestaande richtlijnen, evi-

dence uit recent en lopend onderzoek en aangevuld met de exper-

tise van deskundigen een beperkte set onderzoeksvragen kan 

worden geformuleerd. Het gaat dan om vragen die direct relevant 

zijn voor huisartsgeneeskundig onderzoek bij astma en COPD. De 

onderzoeksvragen waaraan prioriteit werd toegekend lagen op het 

gebied van epidemiologie, diagnostiek, medicamenteuze en niet-

medicamenteuze behandeling en prognose. Bij het overgrote deel 

van zowel de geformuleerde (79%) als de geprioriteerde (66%) 

onderzoeksvragen ging het om de niet-medicamenteuze aspecten 

van astma en COPD.

Door de beperkte representativiteit van de deelnemers was de 

gevolgde procedure niet optimaal. Om de representativiteit 

toch zo groot mogelijk te laten zijn, hebben we gestreefd naar 

een maximale spreiding op zowel regionaal niveau – deelnemers 

waren werkzaam op zes van de acht universitaire vakgroepen 

huisartsgeneeskunde – als op beroepsniveau: huisartsen, onder-

zoekers en (kinder)longartsen. Wat de methodiek betreft hebben 

wij gekozen voor een opzet met gestructureerde inleidingen en 

toekenning van prioriteiten aan minimaal 3 onderwerpen om de 

invloed van het persoonlijke belang van onderzoekers op hun 

eigen onderzoekslijn te minimaliseren.

Op organisatie en implementatie gerichte onderzoeksvragen zijn 

vooral bij astma en bij astma bij kinderen nauwelijks geformu-

leerd. Mogelijk dat de aanwezigheid van vooral medisch-inhou-

delijk georiënteerde experts hier debet aan was, maar het kan ook 

zijn dat juist bij astma op medisch inhoudelijk gebied nog veel 

onbekend is. Opnieuw willen we daarom benadrukken dat deze 

lijst niet als uitputtend beschouwd dient te worden. Het is een 

betrouwbare momentopname en een weerslag van consensusbe-

sprekingen van de aanwezigen met de beperkingen die daaraan 

verbonden zijn.

Wij hopen dat de geformuleerde prioriteiten de onderzoeksin-

stituten en -fondsen ertoe stimuleren dat in komende onder-

zoeksprogramma’s de prioriteiten meer aansluiten bij actuele en 

door de beroepsgroep relevant gevonden lacunes. Deze door de 

CAHAG gevolgde procedure is een efficiënte werkwijze en toepas-

baar op vele andere aandachtsgebieden in de eerste en tweede 

lijn. Zij werkt stimulerend, bevordert de onderlinge samenwerking 

en is met klinische richtlijnen als uitgangspunt duidelijk gericht 

op lacunes die voor de dagelijkse praktijk van dit moment van 

belang zijn.
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