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Zelfmanagementsupport bij volwassenen met astma

Jiska Snoeck-Stroband, Johanna van Gaalen, Thijs Beerthuizen, Victor van der Meer, Moira Bakker, Patricia van Reisen, Willemijn 
Redelijkheid, Jacob Sont, voor de SMASHING (Self-Management in Asthma Supported by Hospitals, ICT, Nurses and General 
practitioners) Studiegroep

Inleiding

Astma is een veelvoorkomende chronische aandoening 

met een prevalentie van rond de 6% bij volwassenen.1 Ze 

wordt gekenmerkt door een chronische ontsteking en/of 

structurele veranderingen van de luchtwegen, resulterend in 

herhaalde perioden van piepen, hoesten en kortademigheid.2,3 

Volgens richtlijnen zou de behandeling zich moeten richten 

op het minimaliseren van luchtwegklachten, optimaliseren 

van de longfunctie en voorkomen van exacerbaties.2,3 Hoewel 

effectieve behandeling op grote schaal beschikbaar is, zijn er 

toch veel patiënten bij wie de behandeldoelen niet worden ge-

haald.1,4 Een proactief beleid waarbij de patiënt centraal staat 

en dat gericht is op educatie, behandeldoelen, zelfmonitoring 

en een actieplan voor exacerbaties zou astmacontrole kunnen 

verbeteren.5 Zelfmanagement wordt in de praktijk echter nog 

maar weinig ondersteund. 

Internettechnologie zou de implementatie van astma-

zelfmanagement kunnen vergemakkelijken.6-8 Uit onderzoek 

bij patiënten met mild tot matig persisterend astma blijkt 

dat een ondersteuningsprogramma voor Zelfmanagement 

via INternet (ZIN) gedurende één jaar de astmagerelateerde 

kwaliteit van leven verbeterde, evenals de astmacontrole, de 

longfunctie en het aantal symptoomvrije dagen, vergeleken 

met gebruikelijke zorg.9 Wij wilden de langetermijneffecten 

onderzoeken van een één jaar durend programma voor zelf-

managementondersteuning via internet en deze vergelijken 

met die van de gebruikelijke zorg. De hypothese is dat de posi-

tieve effecten van één jaar ZIN-ondersteuning voor een lange 

periode behouden blijven.
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Achtergrond Langetermijnmanagement van astma blijft in de 
praktijk achter bij de doelen die de internationale richtlijnen daar-
voor stellen. Het gebruik van internet lijkt aantrekkelijk als onder-
steuning van zelfmanagement bij astma. In een recent multicen-
trumonderzoek met een pragmatische gecontroleerde parallelle 
opzet en een follow-upduur van een jaar hebben we patiënten 
gerandomiseerd voor zelfmanagement via internetondersteuning 
(ZIN-groep) of alleen gebruikelijke zorg (GZ). ZIN-ondersteuning 
stopte na twaalf maanden follow-up automatisch. Dit onderzoek 
liet zien dat met ZIN-ondersteuning de astmagerelateerde kwali-
teit van leven verbeterde, evenals de astmacontrole, de longfunc-
tie en het aantal symptoomvrije dagen, vergeleken met de gebrui-
kelijke zorg. ZIN-ondersteuning was gebaseerd op belangrijke 
onderdelen voor effectief zelfmanagement en omvatte wekelijkse 
monitoring van astmacontrole en behandeladviezen, diverse mo-
dules voor online-informatievoorziening en communicatie met 
een longverpleegkundige. Het doel van het huidige onderzoek is 
om het langetermijneffect te bepalen van het eenjarige zelfma-
nagementprogramma via internet en dat te vergelijken met dat 
van de gebruikelijke zorg.
Methode We hebben in 2009 tweehonderd volwassenen met de 
diagnose astma (minimaal drie maanden inhalatiecorticosteroï-
den in het voorafgaande jaar) van 37 huisartsenpraktijken en 1 
academisch centrum uitgenodigd voor deelname aan een ver-
volgonderzoek gedurende 1,5 jaar na het beëindigen van het on-
derzoek. Honderdzeven patiënten (60 GZ- en 47 ZIN-groep) heb-
ben de Asthma Control Questionnaire (ACQ) en de Asthma 
Quality of Life Questionnaire (AQLQ) ingevuld.
Resultaten Dertig maanden na baseline vonden we in de ZIN-
groep een persisterende en significante verbetering van astmage-
relateerde kwaliteit van leven van 0,29 (95%-BI 0,01 tot 0,57) en 
astmacontrole van –0,33 (95%-BI –0,61 tot –0,05), vergeleken 
met gebruikelijke zorg. We vonden geen verschillen voor de dose-
ring van inhalatiecorticosteroïden en longfunctie (geforceerd ex-
piratoir volume in 1 seconde (FEV1)).

Conclusie Verbeteringen in astmagerelateerde kwaliteit van le-
ven en astmacontrole blijven behouden bij patiënten die gedu-
rende een jaar gebruik hebben gemaakt van zelfmanagementon-
dersteuning via internet, zelfs tot anderhalf jaar nadat ze de 
ondersteuning hadden beëindigd. Toekomstig onderzoek zou zich 
moeten richten op het op brede schaal implementeren van zelf-
managementondersteuning binnen de huidige astmazorg.
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Wat is bekend?
 ▪ Zelfmanagementondersteuning via internet verbetert de 

astmagerelateerde kwaliteit van leven, de astmacontrole, de 
longfunctie en het aantal symptoomvrije dagen, vergeleken met 
de gebruikelijke zorg.

Wat is nieuw?
 ▪ Verbeteringen in de kwaliteit van leven en astmacontrole 

blijven behouden bij patiënten die gedurende een jaar gebruik 
hebben gemaakt van zelfmanagementondersteuning via inter-
net, zelfs tot anderhalf jaar nadat ze de ondersteuning hadden 
beëindigd.
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tot een persoonlijk actieplan, communicatie met een longver-

pleegkundige en educatie [figuur 1]. Men heeft een ‘stoplicht-

codering’ volgens een behandelalgoritme gebruikt om de mate 

van astmacontrole aan te geven: groen (goede controle, ACQ ≤ 

0,5), geel (voldoende controle, 0,5 < ACQ), oranje (matige contro-

le, 1 < ACQ) en rood (slechte controle, ACQ ≥ 1,5). Na 12 maanden 

was het internetprogramma niet meer beschikbaar.

Gebruikelijke zorg (GZ)
In de GZ-groep kregen patiënten reguliere begeleiding zonder 

bijzondere instructie aan de huisarts. Volgens de NHG-Stan-

daard moet men patiënten regelmatig zien als het astma niet 

goed onder controle is.14

Additionele follow-up 30 maanden na baseline
Op 30 maanden na baseline hebben we deelnemers aan het 

SMASHING-onderzoek voor follow-upmetingen uitgenodigd in 

het LUMC. Patiënten hebben voor aanvang van het onderzoek 

schriftelijk toestemming gegeven. We registreerden de huidi-

ge dosering van de medicatie en de patiënten vulden een ACQ 

(inclusief FEV1) in en een gevalideerde Asthma Quality of Life 

Questionnaire met 21 vragen (AQLQ).15 Het minimaal klinisch 

relevante verschil voor de ACQ is -0,5 en voor de AQLQ 0,5.

Statistische analyse 
Met ongepaarde t-tests hebben we van beide groepen (ZIN 

en GZ) verschillen geanalyseerd in kenmerken van deelne-

mers en niet-deelnemers, op baseline van het langetermijn- 

SMASHING-onderzoek. Met behulp van het lineair 

mixed-effect-model hebben we ACQ- en AQLQ-scores, FEV1, 

dagelijkse inhalatiecorticosteroïd (ICS)-doses vergeleken tus-

sen deelnemers van beide groepen. De ICS-dosering hebben 

we gerapporteerd als fluticasone-equivalenten. De statisti-

sche analyse hebben we uitgevoerd op een intention-to-treat-

model. Voor de analyse hebben we Stata 9.2 (StataCorp, College 

Station TX, VS) gebruikt. Voor goed gecontroleerde astma (ACQ 

£ 0,75) en niet-goed gecontroleerd astma (ACQ > 0,75) hebben 

we op baseline subgroepanalyses verricht.10

Resultaten
Anderhalf jaar na het beëindigen van het SMASHING-onder-

zoek namen in totaal 107 van de 200 patiënten (54%) deel aan het 

follow-uponderzoek, van wie 47 in de IG- en 60 in de GZ-groep. 

Patiënten in de IG-groep verschilden in baseline-ACQ-sco-

res (0,93 versus 1,29; p = 0,009) vergeleken met patiënten in de 

GZ-groep. [Tabel 1] geeft een overzicht van de patiëntkenmer-

ken in beide groepen.

Klinische uitkomsten
Twaalf maanden na baseline hadden patiënten in de IG-groep 

een verbetering van astmagerelateerde kwaliteit van leven 

(AQLQ) 0,37 (95%-BI 0,14 tot 0,61) en astmacontrole –0,57 (95%-

BI –0,88 tot –0,26), vergeleken met patiënten uit de GZ-groep. 

Bij de patiënten die deelnamen aan het follow-uponderzoek 

was er na 12 maanden een verbetering van 0,43 (95%-BI 0,21 tot 

Methode
We vroegen tweehonderd patiënten, die net hadden deel-

genomen aan een 12 maanden durend multicentrum, 

niet-geblindeerd, pragmatisch gerandomiseerd parallel on-

derzoek (Self-Management of Asthma Supported by Hos-

pitals, ICT, Nurses and General practitioners; SMASHING), 

om mee te werken aan een additioneel follow-uponderzoek 

(langetermijn-SMASHING), 1,5 jaar na beëindiging van het 

 SMASHING-onderzoek. Uitgebreide details over de methoden 

en deelnemers van het SMASHING-onderzoek zijn elders gepu-

bliceerd.9 Bij 37 huisartsenpraktijken in de regio Leiden en Den 

Haag, en de polikliniek van de afdeling Longziekten van het 

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werden patiënten 

geworven (18-50 jaar, astma, minimaal 3 maanden inhalatie-

corticosteroïden in het afgelopen jaar, internet thuis, geen on-

derhoudsbehandeling met orale corticosteroïden). De patiënten 

in het SMASHING-onderzoek hebben gedurende twee weken 

hun longfunctie gemonitord met het geforceerde expiratoire 

volume in 1 seconde (FEV1) met een handmatige elektronische 

spirometer (PiKo-1, nSpire Health, Inc., Longmont, CO, VS) en 

luchtwegklachten gemonitord met de Asthma Control Ques-

tionnaire (ACQ) via een speciaal ontwikkelde webapplicatie.10 

De ACQ is een gevalideerde vragenlijst met 7 items (6 vragen en 

een longfunctiemeting) om de mate van astmacontrole te me-

ten. De optimale grenswaarde voor een ‘goede controle’ is £ 0,75 

en een waarde van ≥ 1,50 wijst op ‘matig tot slecht gecontro-

leerd astma’.11 Hierna hebben de onderzoekers patiënten geran-

domiseerd voor ZIN-ondersteuning of gebruikelijke zorg (GZ). 

Zelfmanagement via INternet (ZIN) ondersteuningsprogramma
Het ZIN-ondersteuningsprogramma is gebaseerd op focus-

groepen,12 het ‘Chronic Care Model’13 en bekende kernonder-

delen van effectief zelfmanagement5. Gedurende 12 maanden 

hadden patiënten (SMASHING) de mogelijkheid hun astma-

controle te monitoren (wekelijks ACQ en longfunctie), toegang 

Figuur 1 Astmacontrole met ‘stoplichtcodering’
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tiënten gedurende twee jaar tot een verbetering leidde van 

astmacontrole en astmagerelateerde kwaliteit van leven.16 

Ons onderzoek laat voor het eerst zien dat zelfmanagement 

via internet ook op de lange termijn de astmacontrole en kwa-

liteit van leven van patiënten met astma verbetert.

Beperkingen
Het originele SMASHING-onderzoek had veel sterke punten, 

zoals men elders heeft beschreven.9 Desondanks moeten we 

de resultaten van het follow-uponderzoek voorzichtig inter-

preteren. Ten eerste was het aantal deelnemers relatief laag 

vergeleken met andere follow-uponderzoeken,17 wat de ge-

neraliseerbaarheid zou kunnen beperken. Ten tweede liet de 

ZIN-groep weliswaar significante verbeteringen zien vergele-

ken met de GZ-groep, maar dit verschil was kleiner dan wat 

men als klinisch relevant beschouwt. Bij een subgroep van 

patiënten met slecht gecontroleerd astma vonden we wel een 

klinisch relevante verbetering vergeleken met de GZ-groep. 

Deze subgroep heeft wellicht meer ruimte voor verbetering.

Conclusie
Patiënten vragen steeds meer om het gebruik van moderne 

technologie bij management van chronische aandoeningen. 

Voor astma is er inmiddels een groeiend aantal apps beschik-

baar voor zelfmanagement,18, hoewel deze veelal essentiële 

onderdelen voor adequate zelfmanagementondersteuning 

missen.

Ons onderzoek laat zien dat ZIN op de lange termijn posi-

tieve effecten heeft, wat een gunstige invloed heeft op de kos-

teneffectiviteit in de dagelijkse praktijk, aangezien de meeste 

kosten (trainingen en uitleg) voor dit soort middelen bij aan-

vang worden gemaakt. Als men ZIN wil implementeren moet 

men aan een aantal voorwaarden voldoen. ZIN moet worden 

toegespitst op de dagelijkse routine van de patiënt, zoals de 

frequentie van de monitoring. Ook moet men ZIN met de re-

guliere zorg integreren. Ten slotte is het belangrijk dat even-

tuele kosten die met ZIN gepaard gaan worden gefinancierd, 

zoals adequaat gebruik van longfunctiemeters. 

Zelfmanagementondersteuning via internet leidt tot lang-

durige verbetering van astmagerelateerde kwaliteit van leven 

en astmacontrole. Deze houdt zelfs aan tot anderhalf jaar na 

beëindiging van de ondersteuning en geldt in het bijzonder 

voor patiënten met slecht gecontroleerd astma. 
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0,66) van de ACQ-score. Bij de patiënten die niet deelnamen 

aan het follow-uponderzoek was er na 12 maanden een verbe-

tering van 0,34 (95%-BI 0,065 tot 0,61) van de ACQ-score in de 

IG-groep. Er was geen significant verschil tussen deelnemers 

en niet-deelnemers na 30 maanden.

Dertig maanden na baseline was er een significante persis-

terende verbetering van zowel de astmagerelateerde kwaliteit 

van leven (AQLQ; gecorrigeerd verschil tussen beide groepen 

van 0,29 (95%-BI 0,01 tot 0,57)), als de astmacontrole (gecorri-

geerd verschil van –0,33 (95%-BI –0,61 tot –0,05) in de IG-groep, 

vergeleken met de GZ-groep [figuur 2]. Er waren geen verschil-

len in de gemiddelde dosering van de inhalatiecorticoste-

roïden en de longfunctie gemeten met FEV1. Patiënten met 

slecht gecontroleerd astma op baseline (ACQ ≤ 0,75) hadden in 

de IG-groep significant betere uitkomsten na dertig maanden 

voor de astmagerelateerde kwaliteit van leven AQLQ (gecor-

rigeerd binnensgroepsverschil van 0,52 (95%-BI 0,10 tot 0,95) 

en astmacontrole (gecorrigeerd verschil –0,44 (95%-BI 0,04 tot 

0,85)), vergeleken met de GZ-groep.

Beschouwing
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat ZIN-ondersteu-

ning gedurende één jaar leidt tot een langdurige verbetering 

van astmacontrole en astmagerelateerde kwaliteit van leven 

vergeleken met gebruikelijke zorg, zelfs tot anderhalf jaar na 

het beëindigen van de ondersteuning. Internetondersteuning 

was additioneel ten opzichte van gebruikelijke zorg en bestond 

uit educatie, een actieplan, zelfmonitoring en regelmatige 

medische controle via internet. Dit laat zien dat aanhoudende 

verbeteringen van gezondheid kunnen worden bereikt door 

een gestructureerde aanpak en zelfmanagementondersteu-

ning, zoals aangegeven door het Chronic Care Model. Eerder 

onderzoek heeft aangetoond dat zelfmanagement met pa-

pieren dagboeken en geschreven actieplannen bij astmapa-

Kenmerken Internetgroep (ZIN)
(n = 47)

Gebruikelijke zorggroep (GZ) 
(n = 60)

Leeftijd, gemiddelde (sd)  36 (8,7)  37 (8,0)

Geslacht, n (%)

 Man  12 (26%)  19 (32%)

 Vrouw  35 (74%)  41 (68%)

Rokers, n (%)  25 (53%)  27 (45%)

Dagelijkse dosering inhalatiecortico-
steroïden (μg), gemiddelde (sd)

455 (279) 476 (338)

AQLQ-score, gemiddelde (sd)*   5,88 (0,74)   5,84 (0,82)

ACQ-score, gemiddelde (sd) †   0,93 (0,60)   0,97 (0,65)

Pre-luchtwegverwijder FEV1, 
gemiddelde (sd)‡

  3,26 (0,80)   3,41 (0,96)

Pre-luchtwegverwijder FEV1 (% van 
voorspeld), gemiddelde (sd) ‡

 96,8 (20)  95,5 (18)

* Scorebereik (slechtste-beste), 1-7; minimaal klinisch relevant verschil (MCID): 0,5. 
† Scorebereik (slechtste-beste), 6-0; MCID: 0,5. 
‡ Aantal beschikbare observaties in de internetgroep is 26 en in de gebruikelijke zorggroep 37.

Tabel 1 Baseline-kenmerken
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Figuur 2 Tussengroepsverschillen in gemiddelde Asthma Control Questionnaire-score (A), Asthma Quality of Life Questionnaire-score (B), FEV1 (C) 

en dosering inhalatiecorticosteroïden (D) gedurende een jaar follow-up en 30 maanden na baseline

Alle waarden zijn gebaseerd op complete casussen. Error bars tonen 95%-BI. P-waarden voor tussengroepsverschillen in scores op 30 maanden en van linear 
mixed-effect-modellen. 
* Het minimaal klinisch relevante verschil voor de Asthma Control Questionnaire is 0,5, waarbij lagere scores wijzen op een betere astmacontrole. 
† Het minimaal klinisch relevante verschil voor de Asthma Quality of Life Questionnaire is 0,5, waarbij hogere scores wijzen op betere kwaliteit van leven. 
‡ Van 38 patiënten uit de GZ en 28 patiënten uit de ZIN is de FEV1 verkregen.
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