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Wat is bekend?
 ▪ Astmacontrole bij adolescenten is matig.
 ▪ Adolescenten met niet goed gecontroleerd astma zien het 

nut in van zelfmanagement via internet.

Wat is nieuw?
 ▪ Zelfmanagement via internet bij adolescenten met astma 

verbetert op korte termijn de astmacontrole en astmagerela-
teerde kwaliteit van leven; op langere termijn is dat effect echter 
niet meer aantoonbaar.

Samenvatting
Rikkers-Mutsaerts ERVM, Winters AE, Bakker MJ, Van Stel HF, Van der 
Meer V, De Jongste JC, Sont JK, SMASHING (Self Management in Asthma 
Supported by Hospitals, Internet, Nurses and General Practitioners) On-
derzoeksgroep. Online zelfmanagement voor jongeren met astma. Huis-
arts Wet 2013;56(3):106-9.
Doel Evaluatie van de effectiviteit van zelfmanagement van ast-
ma via internet voor adolescenten.
Methode Adolescenten (12-18 jaar) met persisterend en niet goed 
gecontroleerd astma namen deel aan een gerandomiseerd en ge-
controleerd onderzoek met 1 jaar follow-up. We wezen ze toe aan 
een internetgroep (n = 46) of een controlegroep (n = 44). Deel-
name aan de internetgroep betekende wekelijkse monitoring van 
astmacontrole met een onlinebehandeladvies, daarnaast educa-
tie en coaching door een kinderlongverpleegkundige, in aanvul-
ling op de gebruikelijke zorg. Deelnemers in de controlegroep kre-
gen alleen de gebruikelijke zorg. Uitkomstmaten waren onder 
andere de astmagerelateerde kwaliteit van leven na 12 maanden, 
astmacontrole en longfunctie.
Resultaten Na drie maanden was er bij de internetgroep sprake 
van een significante, maar niet klinisch relevante verbetering in 
astmagerelateerde kwaliteit van leven, astmacontrole en long-
functie, in vergelijking met de controlegroep. Na 12 maanden was 
het verschil op alle parameters niet langer significant.
Conclusie Zelfmanagement via internet als aanvulling op de ge-
bruikelijke zorg verbetert bij adolescenten met niet goed gecon-
troleerd astma de astmagerelateerde kwaliteit van leven, astma-
controle en longfunctie na 3 maanden. Op de lange termijn is 
echter geen toegevoegde waarde meer aantoonbaar.

Online zelfmanagement voor jongeren met astma

Noor Rikkers-Mutsaerts, Ans Winters, Moira Bakker, Henk van Stel, Victor van der Meer, Johan de Jongste, Jaap Sont, 
SMASHING Onderzoeksgroep

lescenten is internet een vertrouwd medium en 

focusgroepinterviews toonden aan dat vooral adolescenten 

met een onvoldoende gecontroleerd astma positief staan te-

genover zelfmanagement via internet.6 In een pilotonderzoek 

-

stroom gedurende een maand via internet registreerden.7

adolescenten met onvoldoende gecontroleerd astma leidt tot 

een betere astmagerelateerde kwaliteit van leven.

Methode
Onderzoekspopulatie

-

-

latiesteroïden hadden gebruikt, en geen relevante comorbidi-

teit vertoonden.

Onderzoeksontwerp
Het betrof een gerandomiseerde parallelle trial met 2 onder-

weken op baseline, 3 en 12 maanden. We nodigden adolescen-

ten uit om via internet 2 verschillende astmacontrolevragen-

 Alleen 

Randomisatie en interventie
Gedurende een basisperiode van twee weken vroegen we deel-

website te monitoren. Intussen verzamelden we demografi-

sche gegevens, naast informatie over astmagerelateerde kwa-

liteit van leven, astmacontrole en medicatie.

De adolescenten kregen basale informatie over monitoring. 

-

voor inname van medicatie te rapporteren op een beveiligde 

website of per sms. We vroegen alle deelnemers om elke week 

Inleiding

Ageldt zeker voor adolescenten die neigen naar ontkenning 

van de symptomen en een matige therapietrouw.1,2 De litera-

aan een betere astmacontrole.3 Monitoren via piekstroomdag-
4 

Monitoren via internet is daarentegen veelbelovend. Eerder 

-

senen met astma een verbetering in astmagerelateerde kwa-

liteit van leven, astmacontrole en longfunctie geeft.5 Voor ado-
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inhalatietechniek, en astma en medicatie in het algemeen.

Monitoren: we verzochten de deelnemers uit de internet-

In het kader van het elektronisch actieplan kregen deelne-

mers meteen feedback over hun mate van astmacontrole en 

-

ritme. Om het effect van de interventie te kunnen evalueren 

lieten we na ophoging gedurende vier weken de medicatie in 

-

of de astmaverpleegkundige benaderen via e-mail of telefoon.

Regelmatige medische controles vonden plaats zoals ge-

extra controle.

hierover geen feedback. Na twee weken verdeelden we hen op 

basis van toeval over de internetgroep en de controlegroep, ge-

Zelfmanagement via internet
De interventie bestond uit alle vier componenten van zelf-

managementprogramma’s: educatie, monitoren, een elektro-

nisch actieplan en regelmatige medische controle.10

De adolescenten kregen op twee manieren educatie: via 

internet, in de vorm van informatie over astma, nieuws, 

veelgestelde vragen en interactieve communicatie met een 

astmaverpleegkundige. Daarnaast via twee educatiegroeps-

sessies, die we binnen zes weken na de start van het onder-

zoek aanboden. Hierin gingen we uitgebreid in op specifieke 

vragen en zorgen van de deelnemers ten aanzien van hun 

astma en gaven we uitleg over het elektronisch actieplan, de 

Figuur 1 Stroomdiagram
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gedurende deze periodes toegang tot een beperkte website. 

andere medicatiegebruik en exacerbaties.

Statistische analyse
-

analyseerd met een lineair mixed model met variabelen voor 

fixed effects random effects

Alle analyses voerden we uit op een intention-to-treatbasis.

Resultaten
-

deren in het onderzoek en at random verdelen over een inter-

net- en een controlegroep [figuur 1]. Er was geen verschil in 

basiskenmerken.

Klinische uitkomsten
We analyseerden alle gegevens van alle patiënten. Gedurende de 

interventie viel 10% van de controlegroep uit versus 24% van de 

internetgroep. Na 3 maanden verbeterde de astmagerelateerde 

De controlegroep

-

ziekenhuis.

Uitkomstmaten
De primaire uitkomstmaat was astmagerelateerde kwaliteit 

11 Secundaire uitkomsten waren 

-
12 het aantal symp-

-

derzochten de uitkomstmaten in twee weken durende evalu-

atieperiodes op 0, 3 en 12 maanden. Gedurende deze periodes 

-

functie te registreren. De controlegroep had hiertoe alleen 

Figuur 2 Veranderingen ten opzichte van uitgangswaarde van de gemiddelde Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire (PAQLQ) score, (A), 

Asthma Control Questionnaire (ACQ) score (B), FEV1 (C) en dagelijks geïnhaleerde dosis inhalatiecorticosteroïden (ICS) in fluticason-equivalent (D) 

gedurende 1 jaar follow-up voor de internetgroep (onderbroken lijn) en de gebruikelijke zorg (controlegroep, doorgetrokken lijn)
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-

heid verloor. Daarnaast werden de patiënten in dit onderzoek 

vervolgd door hun eigen dokter, die niet direct betrokken was 

spreekkamer coacht. Deelnemers aan een onderzoek verbeteren 

vaak door een groter ziekte-inzicht en verbeterde therapietrouw. 

Omdat we alleen onvoldoende gecontroleerd astma hebben ge-

includeerd, kan daarnaast ook regressie tot het gemiddelde de-

waarom deze verbetering pas na drie maanden optreedt.

Conclusie

ingesteld astma verbetert de astmagerelateerde kwaliteit van 

leven en de astmacontrole na drie maanden. Om een langer du-

rend effect te bewerkstelligen verdient het aanbeveling de ado-

lescent zowel op internet als in de spreekkamer door hetzelfde 

team te laten coachen. ▪
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-

legroep bleef deze onveranderd: het verschil was 0,40 punten 

figuur 2]. Na 12 maanden was de kwaliteit van leven 

in beide groepen verbeterd, zonder verschil tussen internet- 

12 maanden was dit verschil verdwenen (-0,05 (95%-BI -0,35 – 

de longfunctie. Hoewel men in de internetgroep de medicatie 

significant vaker ophoogde dan in de controlegroep (0,13, 95%-

substantieel in beide groepen, zonder een significant verschil 

na 12 maanden. De frequentie van exacerbaties verschilde niet 

tussen beide groepen. Evaluatie liet zien dat uitvallers van de 

internetgroep ten opzichte van de controlegroep een significant 

Beschouwing

adolescenten met een niet goed gecontroleerd astma een ver-

betering laat zien in astmagerelateerde kwaliteit van leven, 

verbetering in de internetgroep aanhoudt, verbetert de contro-

legroep zodanig dat er na twaalf maanden geen significant ver-

niet meer aantoonbaar. De verbetering in beide groepen wordt 

bereikt onder vermindering van de onderhoudsmedicatie.

Dit is het eerste onderzoek dat zich richt op zelfmanage-

-

-

ma vonden wisselende resultaten. In beide onderzoeken vond 

men geen verbetering van de astmacontrole.13,14 -

baar onderzoek onder volwassenen vond ook een verbetering in 

astmagerelateerde kwaliteit van leven en astmacontrole die wel 

twaalf maanden aanhield,5

na twaalf maanden verdwenen was.9 In een recente cochrane-

-

zingen voor een klinisch relevante impact op de kwaliteit van 

leven en adviseert te focussen op groepen met een hoger risico.15 

Subgroepanalyse van het genoemde onderzoek onder volwasse-

nen liet zien dat patiënten met een niet goed gecontroleerd ast-

ma het meest profiteerden van zelfmanagement via internet.16  

in ons onderzoek daar debet aan. Analyse liet zien dat uitval-

lers uit de internetgroep significant minder gecontroleerd wa-

-

ten negatief beïnvloed hebben, waardoor het effect na twaalf 

maanden niet significant was.16 


