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Ottawa Ankle Rules tot stand gekomen? In 1990 is er in een 

ziekenhuis in Ottawa een groot cohortonderzoek verricht bij 

patiënten met een enkeltrauma. Er bleken 17 patiënteigen-

schappen gerelateerd aan een fractuur na een enkeltrauma. 

Na testen van verschillende combinaties van deze eigen-

schappen, is de meest optimale combinatie omgezet in een 

diagnostische predictieregel: de Ottawa Ankle Rules (kans op 

fractuur is verhoogd bij niet kunnen belasten of bij pijn op één 

van de volgende locaties: dorsale of caudale zijde van laterale 

malleolus, dan wel mediale malleolus; aan de basis van het os 

metatarsale V; of op het os naviculare).5 Onze voorbeeldpatiënt 

heeft dus een verhoogde kans op een fractuur. Het toepassen 

van de Ottawa Ankle Rules helpt de kans verkleinen om on-

nodig een foto aan te vragen.

Tot slot is het belangrijk dat een predictieregel ook is getest 

in de huisartsenpopulatie. Soms kan dit leiden tot aanpassin-

gen van een predictieregel. Zo is in de NHG-Standaard Diepe 

veneuze trombose de regel van Wells bewerkt door Oudega 

et al.2 Deze regel voorspelt DVT beter in onze huisartsenpopu-

latie.

Betekenis
Een predictieregel biedt de huisarts ondersteuning door aan 

de hand van een beperkt aantal kenmerken de kans op een 

aandoening beter in te schatten. Dit is met name zinvol bij de 

mogelijkheid van een ernstige aandoening. De predictieregel 

kan helpen bij beslissen over verdere diagnostiek of behande-

ling. Belangrijk hierbij is dat de predictieregel is getest in de 

huisartsenpraktijk. ▪
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Praktijkprobleem
Klinische predictieregels zijn een nieuw fenomeen in de huis-

artsenpraktijk. Deze regels worden opgesteld op grond van 

voorspellende variabelen uit anamnese en lichamelijk on-

derzoek bij individuele patiënten. Ze kunnen hulp bieden bij 

het nemen van klinische beslissingen. Ook NHG-Standaarden 

gebruiken bij diagnostiek regelmatig predictieregels, bijvoor-

beeld de regel van Wells voor diepe veneuze trombose (DVT) 

en de Ottawa Ankle Rules voor het aanvragen van een foto bij 

een vermoede enkelfractuur. Hoe komt een predictieregel tot 

stand? En wat heeft de huisarts eraan?

Achtergrond
Als huisarts voorspellen we de hele dag: diagnoses en prog-

noses. Heeft de patiënt die voor mij zit een ziekte? Heeft deze 

patiënt een grote kans op het ontwikkelen van een ziekte op 

langere termijn? Voorspellen gebeurt vaak op basis van ken-

nis en patroonherkenning. Welke rol hebben predictieregels 

daarbij?

Uitwerking
Een predictieregel is een wiskundige vergelijking om een uit-

komst (een diagnose of een prognose) te voorspellen bij een 

individuele patiënt. Een predictieregel kan op meerdere ma-

nieren tot stand komen.

Idealiter bestuderen onderzoekers een groot aantal men-

sen die worden verdacht van een ziekte (bijvoorbeeld DVT). 

Zij noteren de patiënteigenschappen van deze mensen (zoals 

zwelling van het been of aanwezigheid van een maligniteit). 

Daarna ondergaan de patiënten allemaal de diagnostische 

gouden standaard voor de ziekte (echo van het been). Hieruit 

berekenen onderzoekers welke combinatie van patiënteigen-

schappen de aanwezigheid en afwezigheid van de ziekte het 

best voorspelt.1,2

Een predictieregel kan ook worden gebaseerd op analyses 

van eerder verzamelde gegevens.3 Zo zijn de tabellen uit de 

NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement om het 

risico op cardiovasculaire sterfte of ziekte te voorspellen ge-

baseerd op gegevens van Europese patiënten die in de tijd zijn 

gevolgd in het SCORE-onderzoek.4

Naast het streven naar de beste voorspelling op de ziekte, 

is het voor de klinische toepasbaarheid van een predictieregel 

van belang dat de regel bestaat uit een zo klein mogelijk aan-

tal eigenschappen die bovendien gemakkelijk te bepalen zijn.

Een voorbeeld van een predictieregel in de praktijk, stel: 

een patiënt komt na een val op het spreekuur met klachten 

over een pijnlijke enkel. De patiënt kan de enkel niet belas-

ten en er is sprake van drukpijn aan het onderste deel van de 

laterale malleolus. Als je wilt weten of je dan een foto van de 

enkel moet laten maken, adviseert de NHG-Standaard Enkel-

bandletsel de Ottawa Ankle Rules toe te passen. Hoe zijn deze 


