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Naast andere gunstige effecten op de gezondheid leidt het tot een 

kleine maar aanhoudende verbetering van het geforceerd uitade-

mingsvolume na één seconde (FEV1)
2 en vertraagt het de long-

functiedaling, zodat die ongeveer even snel verloopt als bij men-

sen die nooit gerookt hebben.3 Behandeling met medicamenten 

beïnvloedt de progressie van COPD niet noemenswaardig4 en is 

vooral aangewezen bij patiënten met ernstige luchtwegobstructie. 

Het is daarom logisch en prijzenswaardig dat men probeert per-

sonen met luchtwegobstructie in een vroeg stadium te identifice-

ren om progressie naar ernstiger COPD te voorkomen.

Vroege opsporing van een ziekte is alleen ethisch aanvaardbaar 

als aan een aantal voorwaarden is voldaan.5 Een van de belang-

rijkste daarvan is dat er een effectieve behandeling bestaat voor 

de nieuw opgespoorde patiënten met de aandoening. Aan deze 

voorwaarde voldoet een screening op COPD in feite niet, want 

afgezien van stoppen-met-rokeninterventies, die betrekkelijk 

weinig kans van slagen hebben bij patiënten die volharden in 

hun rookgedrag, is er slechts een symptomatische behandeling 

mogelijk bij de relatief kleine groep met ernstige COPD. Telt men 

daar de bijwerkingen van de behandeling bij op, dan is er op dit 

moment voldoende reden om terughoudend te zijn met actieve 

opsporing van COPD in de eerste lijn.6 Een tweede voorwaarde 

is dat er een geschikte en betrouwbare test moet zijn om de ziek-

te aan te tonen. Men neemt tegenwoordig aan dat COPD in de 

vroege stadia klinisch onopgemerkt blijft; de ziekte is dus alléén 

vroegtijdig op te sporen door met spirometrisch onderzoek de 

aanwezigheid van luchtwegobstructie vast te stellen.

Hoe geschikt zijn de huidige diagnostische richtlijnen?
Eén van de eisen die gesteld worden aan willekeurig welke dia-

gnostische test is dat hij mensen met de veronderstelde aandoe-

ning identificeert en weinig foutpositieve en foutnegatieve uit-

slagen oplevert. Of iemand wel of geen luchtwegobstructie heeft 

en hoe men daarvan de ernst bepaalt, hangt niet alleen af van 

de definitie die de richtlijn hanteert maar ook van de gekozen 

referentiewaarden.7-10 Na 2001, het jaar waarin het Global Initia-

tive for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)11 zijn eerste richtlijn 

publiceerde (zie tabel 1) die al snel door andere organisaties werd 

overgenomen, verdrievoudigde de prevalentie van COPD. Dit was 

het directe gevolg van de nieuwe definitie die de GOLD-richtlijn 

introduceerde: er is sprake van luchtwegobstructie wanneer het 

quotiënt van het geforceerd expiratoir volume na 1 seconde en 

de geforceerde vitale longcapaciteit (FEV1/FVC) na luchtwegver-

wijding kleiner is dan 0,70.

Er zijn aanwijzingen dat een FEV1/FVC < 0,70 niet per se luchtweg-
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Beschouwing

Inleiding
Nu de herziene NHG-Standaard COPD verschenen is en het scree-

nen van rokers van middelbare leeftijd op COPD1 volop in de aan-

dacht staat – onder andere op de jaarlijkse Wereld COPD Dag – is 

een kritische beschouwing van de definitie van luchtwegobstruc-

tie op zijn plaats. Net als bij andere aandoeningen, bijvoorbeeld 

atherosclerose, ontwikkelt de schade door roken zich geleidelijk; 

patiënten voelen luchtwegsymptomen vaak niet goed aan of doen 

deze af als onbelangrijk. Voor patiënten bij wie COPD is vastge-

steld, is stoppen met roken verreweg de belangrijkste interventie. 
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De huidige COPD-richtlijnen, waaronder de NHG-Standaard 

COPD en de Global Initiative on Obstructive Lung Disease (GOLD), 

adviseren om luchtwegobstructie vast te stellen aan de hand 

van een ‘vaste’ afkapwaarde van 0,70 voor het quotiënt van 

de éénsecondewaarde en de geforceerde vitale longcapaciteit 

(FEV1/FVC). Steeds meer onderzoek laat echter zien dat deze 

benadering een aanzienlijk percentage foutpositieve uitslagen 

tot gevolg heeft, vooral in de categorie lichte tot matig ernstige 

obstructie. Daarnaast adviseren de richtlijnen om het FEV1, uit-

gedrukt als percentage van de voorspelde waarde, te gebruiken 

als maat voor de ernst van de obstructie. Ook deze werkwijze 

leidt tot vertekening: kleine mensen en ouderen, en vooral 

ouderen die klein zijn, lijken een abnormaal laag FEV1 te heb-

ben terwijl zij feitelijk géén respiratoire afwijking hebben. Er is 

dus behoefte aan betere regels om de aanwezigheid en de ernst 

van luchtwegobstructie vast te stellen. Dit geldt in het bijzonder 

voor de huisarts, die vooral te maken heeft met de vroege sta-

dia van COPD. Een eerste stap naar een betere classificatie van 

luchtwegobstructies zou zijn om, in plaats van een vaste waarde, 

de ‘ondergrens van normaal’ (LLN) voor het quotiënt FEV1/FVC 

als criterium te gebruiken.
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obstructie hoeft te betekenen, omdat de uitslag leeftijdsafhanke-

lijk is.12 De GOLD-commissie negeerde die leeftijdsafhankelijk-

heid echter,11 omdat zij de voorkeur gaf aan een vaste waarde als 

eenvoudige vuistregel. Het is de vraag of deze beslissing juist 

was.

Een in de geneeskunde gebruikelijke manier om te bepalen of 

een bij een individu gemeten waarde afwijkend is, is deze waarde 

te vergelijken met de ‘ondergrens van normaal’ (lower limit of nor-

mal, LLN). Deze ondergrens moet zijn vastgesteld in een groep 

personen die niet lijden aan een aandoening die de betreffende 

meetwaarde beïnvloedt. Een recent literatuuronderzoek leverde 

maar liefst dertig formules op die de ondergrens van het quo-

tiënt FEV1/FVC bij Kaukasiërs voorspellen.13 Zonder uitzondering 

bleek FEV1/FVC af te nemen met de leeftijd; voor enkele refe-

rentieformules viel de ondergrens (ruim) onder de 0,70. Figuur 1 

illustreert dit voor vier voorspellingsformules uit grote Europese 

onderzoeken, waaronder ook de formules van de ECCS/ERS14 die 

Tabel 1 Ernststadia voor COPD volgens de GOLD-criteria,11 beoor-
deeld na bronchusverwijding (ook de herziene NHG-Standaard COPD 
 hanteert deze criteria)

GOLD-stadium FEV1/FVC FEV1 voorspeld %

I licht < 0,70 > 80%
II matig ernstig < 0,70 50-80%
III ernstig < 0,70 30-50%
IV zeer ernstig < 0,70 < 30% (of < 50% bij 

aanwezigheid van longfalen)

Figuur 1 De ‘ondergrens van normaal’ voor FEV1/FVC* (bovenste grafi eken) en voor het FEV1 uitgedrukt als percentage van het voorspelde FEV1* (onderste 
grafi eken) voor mannen en vrouwen van gemiddelde lengte (178 respectievelijk 168 cm).
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LLN = lower limit of normal (ondergrens van normaal). FEV1 = Geforceerd expiratoir volume na één seconde. FVC = Geforceerde vitale longcapaciteit.
* Volgens de GOLD-criteria11 duidt een FEV1/FVC < 0,70 (boven) op luchtwegobstructie, en betekent een percentage < 80% van FEV1 voorspeld vervolgens matig ernstige lucht-
wegobstructie.
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in Nederland overwegend worden gebruikt. Het bovenste deel 

van de figuur laat duidelijk zien dat het gebruik van de ‘vaste’ 

afkapwaarde van 0,70 niet alleen vaak zal leiden tot foutnegatieve 

testuitslagen bij jonge volwassenen, maar ook – en voor de dia-

gnostiek van COPD belangrijker – tot een aanzienlijk percentage 

foutpositieve uitslagen bij ouderen. Uit de figuur blijkt tevens dat 

het percentage foutnegatieve en foutpositieve uitslagen bij man-

nen en vrouwen verschilt. Worden de GOLD-criteria toegepast op 

het grote NHANES-III-bestand15 (een representatieve steekproef 

uit de Amerikaanse bevolking), dan zou ongeveer 50% van de 

vastgestelde luchtwegobstructies berusten op een foutpositieve 

interpretatie.13 Zelfs als men rekening houdt met het feit dat de 

personen in deze referentiepopulatie géén luchtwegverwijder toe-

gediend kregen bij de longfunctietest, waardoor een klein deel 

van de populatie alsnog boven de ondergrens van normaal zou 

zijn gebracht, is het aandeel foutpositieven bijzonder groot.

Neemt men als ‘ondergrens van normaal’ voor FEV1/FVC het 5e 

percentiel van alle gezonde niet-rokers, dan zal per definitie 5% 

van deze populatie een luchtwegobstructie hebben. Kiest men 

voor een behoudender ondergrens, bijvoorbeeld het 1e of het 

2,5e percentiel (waarbij respectievelijk 1% en 2,5% van de waar-

nemingen onder het afkappunt valt), dan neemt het aantal fout-

positieve bevindingen bij personen van middelbare leeftijd en 

ouder nog verder af – zeker in vergelijking met een vast afkappunt 

van 0,70. (Foutnegatieve testuitslagen zijn bij ouderen, de leef-

tijdsgroep waar het bij de diagnostiek van COPD om gaat, minder 

interessant.) Kortom, een vast afkappunt voor FEV1/FVC is niet of 

nauwelijks geschikt om een luchtwegobstructie vast te stellen en 

verklaart voor een belangrijk deel waarom verschillende recente 

publicaties uitzonderlijk hoge prevalenties van luchtwegobstruc-

tie bij ouderen hebben gemeld. Het verklaart ook waarom recente 

schattingen van luchtwegobstructie onder rokers (50%)16 zoveel 

hoger zijn dan een decennium geleden (15%).17 Figuur 2 illustreert 

dat de definitie van luchtwegobstructie sterk bepalend is voor de 

prevalentie van luchtwegobstructie en COPD in de bevolking.18

Indelen naar ernst van luchtwegobstructie
Is eenmaal vastgesteld dat er sprake is van luchtwegobstructie, 

dan meet men de ernst daarvan vervolgens af aan het niveau van 

het FEV1. Vrijwel zonder uitzondering adviseren nationale en inter-

nationale COPD-richtlijnen om dat te doen door het gemeten FEV1 

uit te drukken als percentage van de voorspelde waarde. Geen 

enkele auteur van referentiewaarden heeft dit echter ooit aanbe-

volen of gepropageerd. Integendeel, deze onderzoekers hebben 

veel moeite gedaan om voor hun onderzoekspopulatie de ‘onder-

grens van normaal’ te bepalen, die bij conventie zo is gedefinieerd 

dat 5% van een referentiepopulatie van gezonde niet-rokers onder 

de grenswaarde valt, over het gehele leeftijd- en lengtebereik. 

Internationale commissies van longfunctie-experts beschouwen 

deze ondergrenzen als wetenschappelijk aanvaardbare afkappun-

ten.14,19,20 Door het FEV1 uit te drukken als percentage van een 

(geschikte) voorspelde waarde introduceert men echter een ver-

tekening, want bij een aantal mensen die in werkelijkheid geen 

luchtwegproblemen hebben – kleine mensen, ouderen en vooral 

kleine ouderen – zal het FEV1 ten onrechte ‘abnormaal laag’ lijken. 

Het onderste deel van figuur 1, waarin de ondergrens van normaal 

(LLN) van het FEV1 is uitgedrukt als percentage van de voorspelde 

waarde, illustreert dit. Een FEV1/FVC dat kleiner is dan 0,70 maar 

nog boven de ondergrens van normaal ligt (wat regelmatig zal 

voorkomen bij gezonde 50-plussers die nooit gerookt hebben, zie 

het bovenste deel van de figuur) kan zeer wel gepaard gaan met 

een FEV1 onder de arbitraire grens van 80% van de voorspelde 

waarde. In een dergelijk geval is er volgens de huidige aanbevelin-

gen8-11 sprake van een matig ernstige luchtwegobstructie, terwijl 

zowel het FEV1 als FEV1/FVC binnen het normale bereik vallen.

Ook als het FEV1 net boven de 80% van de voorspelde waarde uit-

komt (wat past bij lichte luchtwegobstructie, oftewel GOLD-sta-

dium I), zal het die arbitraire grens in de loop der jaren als gevolg 

van een volkomen normaal verouderingsproces passeren en zal 

De kern
�  Nationale en internationale COPD-richtlijnen hanteren een 

vaste waarde van het quotiënt FEV1/FVC (< 0,70) als criterium 

voor de aanwezigheid van luchtwegobstructie.

�  Gebruik van dit vaste afkappunt heeft echter veel foutpositie-

ve testuitslagen tot gevolg, vooral in het gebied van lichte tot 

matig ernstige obstructie.

�  Zou men de ‘ondergrens van normaal’ voor FEV1/FVC als afkap-

punt nemen, dan zouden er veel minder foutpositieve testuit-

slagen zijn.

�  Veel richtlijnen adviseren om als maat voor de ernst van COPD 

het FEV1 te gebruiken, uitgedrukt als percentage van de bij een 

gezonde referentiepopulatie voorspelde waarde. Dit leidt ertoe 

dat veel respiratoir gezonde ouderen ten onrechte een abnor-

maal laag FEV1 lijken te hebben.

Figuur 2 Prevalentie van luchtwegobstructie in de Amerikaanse NHA-
NES-III-populatie per leeftijdsgroep voor verschillende defi nities van 
obstructie.
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men vervolgens een matig ernstige luchtwegobstructie constate-

ren (GOLD-stadium II) – met FEV1 en FEV1/FVC nog steeds in het 

normale bereik! Zodoende kan een in respiratoir opzicht gezonde 

persoon het traject van ‘normaal’ naar GOLD-stadium I en zelfs II 

afleggen doordat zijn FEV1 met het stijgen van de leeftijd terecht-

komt onder de lijn van het voorspelde percentage, maar deson-

danks binnen het normale bereik blijft. Dit fenomeen verklaart 

voor een deel de onlangs beschreven progressie van COPD in de 

loop van het leven.21

Correcte beoordeling van luchtwegobstructie
Om te begrijpen hoe men de ernst van luchtwegobstructie op een 

correcte manier classificeert, is het nodig om te weten hoe voor-

spelde waarden voor FEV1 tot stand komen. Over het algemeen 

hebben de voorspellingsformules de volgende vorm:

FEV1 = a + b × lengte + c × leeftijd + �,

waarbij � de standaarddeviatie (SD) is van de spreiding die over-

blijft nadat de verschillen in lengte en leeftijd tussen de individu-

en in de gekozen referentiepopulatie zijn verdisconteerd. Indien 

deze resterende (‘residuele’) spreiding een zogenaamde ‘normale 

verdeling’ heeft, ligt het 5e percentiel bij de waarde die hoort bij 

–1,64 SD.

Hieruit volgt dat, als het FEV1 van een lange jongeman en dat 

van een vrouw van middelbare leeftijd en doorsnee lengte één SD 

onder de voorspelde waarde liggen, beide waarden volkomen ver-

gelijkbaar zijn en in het normale bereik liggen, ook al verschillen 

ze aanzienlijk als ze worden uitgedrukt in liters of als percentage 

van de voorspelde waarde.

Dit alles moge duidelijk maken dat je, om de ernst van luchtweg-

obstructie te bepalen, moet kijken naar het aantal standaarddeviaties 

dat de gemeten waarde onder de voorspelde waarde ligt.14,19 Deze 

wijze van uitdrukken heeft verschillende benamingen, waaronder 

‘standaarddeviatiescore’ (SDS) en ‘z-score’.

Vanzelfsprekend is dit alles ook van toepassing op de interpre-

tatie van het quotiënt FEV1/FVC, de FVC of welke andere long-

functiewaarde dan ook. De eenvoudige vuistregel is dat indien 

de gemeten waarde meer dan 1,64 SD lager is dan de voorspelde 

waarde, de waarneming onder de gebruikelijke ondergrens van 

normaal (het 5e percentiel) valt. Die ondergrens moet wel worden 

afgestemd op het specifieke doel van de betreffende longfunctie-

test, bijvoorbeeld screening, waarbij een goede balans gevonden 

moet worden tussen de consequenties en de kosten van foutne-

gatieve en foutpositieve resultaten. Wil men het aantal foutposi-

tieve uitslagen beperken, dan kan het 2,5e percentiel (–1,96 SD), 

het 2e percentiel (–2,05 SD) of het 1e percentiel (–2,33 SD) een 

betere keuze zijn.

Een dilemma
Bij pogingen om personen met luchtwegobstructie in een vroeg 

stadium op te sporen kunnen we helaas niet afgaan op de aan- of 

afwezigheid van luchtwegsymptomen. Wat dan overblijft als a pri-

ori risicofactoren zijn leeftijd en blootstelling aan stoffen waarvan 

bekend is dat zij luchtwegobstructie kunnen veroorzaken, zoals 

tabaksrook. Maar verder hebben we nog steeds een kristallen bol 

nodig: wie heeft er wel en wie heeft er geen luchtwegobstructie? 

De in de huidige aanbevelingen8-10 gebruikte criteria berusten 

niet op empirisch bewijs; zij leiden daarentegen tot een onaccep-

tabel percentage foutpositieve testuitslagen met lichte tot matig 

ernstige luchtwegobstructie en zijn daarom eerder misleidend 

dan behulpzaam. Bij de meeste oudere patiënten met luchtweg-

obstructie is vooral de comorbiditeit bedreigend – slechts een 

klein deel van hen zal een ernstige luchtwegobstructie ontwik-

kelen. Tegen deze achtergrond doet zich daarom de vraag voor 

of public health-campagnes gericht op ontmoediging van roken 

in bredere zin, op gezonde voeding en op sociaal-economische 

aspecten niet veel meer aandacht verdienen dan actieve opspo-

ring van COPD door middel van screening en case-finding.22 Voor 

de GOLD-stadia III en IV (zie tabel 1) is de verstorende invloed 

van leeftijd en lengte zoals hiervoor beschreven niet of nauwelijks 

relevant: deze patiënten moeten uiteraard de medische zorg krij-

gen die zij nodig hebben.

Als huisartsen ervoor kiezen om vast te houden aan de GOLD-

richtlijn, moeten zij zich ervan bewust zijn dat een aanzienlijk 

percentage van de personen die qua longfunctie voldoen aan de 

criteria voor lichte of matig ernstige luchtwegobstructie (GOLD-

stadia I en II) helemaal geen COPD heeft. In de laatste herziening 

van haar richtlijn (november 2006) heeft de GOLD-commissie 

de tekortkomingen van haar spirometrische classificatie voor de 

ernst van luchtwegobstructie onderkend en geeft zij aan dat het 

gebruik van de ondergrens van normaal voor FEV1/FVC wellicht 

beter is dan een vast afkappunt.11 Dit is een belangrijke stap in de 

richting van betere criteria om de aan- of afwezigheid van lucht-

wegobstructie vast te stellen.
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