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Managementsamenvatting 

Aanleiding en vraag 

Dit rapport is in opdracht van Zorginstituut Nederland (ZIN) door Panaxea in samenwerking met Zorgvuldig 

Advies opgesteld. Het onderzoek richt zich op het analyseren van de aanbevelingen in richtlijnen en het 

analyseren van wetenschappelijk bewijs naar de effectiviteit van longrevalidatie bij mensen met Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Dit rapport bestaat uit twee onderdelen: 

• Richtlijnanalyse; 

• Systematische literatuurreview. 

 

Deel 1: Richtlijnanalyse 

In de richtlijnanalyse zijn twee Nederlandse richtlijnen, één Nederlandse zorgstandaard en vier internationale 

richtlijnen beoordeeld en geanalyseerd. Analyse vond plaats op basis van de volgende uitgangsvragen en doelen: 

1. Inventariseer welke Nederlandse richtlijnen aanbevelingen doen over verwijzing naar multidisciplinaire 

longrevalidatie bij patiënten met Chronisch Obstructieve Pulmonary Disease (COPD) en beoordeel deze 

richtlijnen op kwaliteit volgens de Appraisal of Guidelines Research and Evaluation (AGREE) methodiek 

(AGREE collaboration, 2001). Hoe worden deze adviezen in de richtlijn wetenschappelijk onderbouwd?  

2. Wordt er onderscheid gemaakt tussen patiënten naar GOLD-klasse, BODE-index, al dan niet rokend, 

comorbiditeiten of overige criteria?  

3. Sluiten deze Nederlandse richtlijnen op elkaar aan?  

4. Selecteer in overleg met de opdrachtgever de meest recente en relevante internationale (Engelstalige) 

richtlijnen die aanbevelingen doen over verwijzing naar multidisciplinaire longrevalidatie 

(‘rehabilitation’) bij patiënten met COPD. Beoordeel deze richtlijnen met AGREE en beschrijf welke 

adviezen er worden gegeven over het diagnostisch traject met bijbehorende wetenschappelijke 

onderbouwing.  

5. Vergelijk de aanbevelingen over verwijzing naar multidisciplinaire longrevalidatie bij mensen met COPD 

in geselecteerde nationale en internationale richtlijnen. Beschrijf de verschillen en correleer deze aan 

de in de richtlijn gegeven (wetenschappelijke) onderbouwing.  

 

De NVALT-richtlijn en de LAN-zorgstandaard zijn breed opgezet en beschrijven longrevalidatie als belangrijk 

onderdeel van de COPD zorg. De KNGF-richtlijn beschrijft specifieke interventies voor de fysiotherapeut. Deze 

interventies vormen een belangrijk onderdeel van longrevalidatie. Omdat dit echter specifiek om 

fysiotherapeutische interventies gaat, geeft de richtlijn weinig informatie over multidisciplinaire longrevalidatie. 

Van de internationale richtlijnen richten de BTS en CTS zich exclusief op longrevalidatie. De ACP en GOLD-

documenten zijn meer algemene richtlijnen die ook aanbevelingen beschrijven ten aanzien van longrevalidatie. 
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De belangrijkste antwoorden op de uitgangsvragen staan hieronder geformuleerd: 

1. Alle nationale en internationale richtlijnen geven aanbevelingen voor multidisciplinaire longrevalidatie 

bij patiënten met COPD. De KNGF-richtlijn geeft voornamelijk aanbevelingen voor monodisciplinaire 

longrevalidatie.  

2. De Nederlandse richtlijnen en de LAN zorgstandaard sluiten op elkaar aan als het gaat om de verwijzing 

van COPD-patiënten met een ‘stepped care’ benadering. Zij geven aan dat patiënten met milde COPD 

en een Modified Medical Research Councel (MRC) dyspneu schaal <2 in principe niet in aanmerking 

komen voor verwijzing naar multidisciplinaire revalidatie. Patiënten in een meer gevorderd stadium van 

de ziekte, zoals patiënten met een Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)-

stadium 2 of hoger met een MRC score >2, kunnen worden doorverwezen naar een longarts voor 

(eventuele) verwijzing naar longrevalidatie. 

3. Er is meer bewijs voor verwijzing naar multidisciplinaire longrevalidatie voor patiënten met ernstige 

COPD dan voor patiënten met matige COPD. Ernst is hierbij vaak gebaseerd op een Forced Expiratory 

Volume in one second (FEV1), MRC dyspneu- of GOLD-score. Aanbevelingen voor verwijzing naar 

longrevalidatie zijn daarom, vooral in internationale richtlijnen, sterker geformuleerd voor de groep 

ernstige COPD-patiënten.  

4. De aanbeveling van de Nederlandse richtlijnen is om de MRC-dyspneuscore te gebruiken als 

screeningstool tijdens de anamnese. Patiënten met een MRC-score >2 worden doorverwezen naar een 

longarts voor eventuele indicatiestelling van longrevalidatie.  

5. Specifieke diagnostiek, ten aanzien van bijvoorbeeld comorbiditeit, behandeldoelen, of motivatie van 

een patiënt, geeft voornamelijk input voor de inhoud van longrevalidatie. Specifieke grenswaarden voor 

doorverwijzing naar longrevalidatie worden niet beschreven in de richtlijnen. Een MRC score >2, GOLD 

2> en FEV1 <50% predicted worden in richtlijnen genoemd als criteria om de ernstige COPD patiënten 

te identificeren.  

6. Richtlijnen concluderen dat home-based longrevalidatie dezelfde verbeteringen geeft ten opzichte van 

begeleide ziekenhuis programma’s. De mate van supervisie lijkt geen invloed te hebben op het effect 

van longrevalidatie.  

7. Bij verwijzing naar multidisciplinaire longrevalidatie wordt geen onderscheid gemaakt tussen patiënten 

met chronische respiratoire insufficiëntie, stabiele cardiovasculaire aandoening, angst, depressie, 

mannelijk/vrouwelijk geslacht, of patiënten die wel of niet roken. De BODE classificatie en de relatie 

met verwijzing naar longrevalidatie wordt niet beschreven in de richtlijnen.  

8. De richtlijnen doen de aanbeveling dat alle COPD-patiënten toegang moeten hebben tot longrevalidatie, 

ongeacht waar dit plaatsvindt. Deze aanbevelingen zijn krachtiger geformuleerd voor patiënten met een 

hogere ziektelast. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen extramurale, poliklinische en 

klinische longrevalidatie. Allocatie naar setting kan niet gebaseerd worden op gevalideerde criteria. 
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Deel 2: Systematische literatuurreview 

Met de systematische review werd beoogd inzicht te verschaffen in de effectiviteit van longrevalidatie-

programma’s voor volwassen patiënten met COPD die in aanmerking komen voor multidisciplinaire 

longrevalidatie met opname in de tweede of derde lijn (klinische setting) of zonder opname (poliklinische 

setting). Voor de klinische arm dienden studies gepubliceerd te zijn tussen 2007-2018, ongeacht het 

studiedesign, en voor de poliklinische arm tussen 2000-2018 met een gerandomiseerd design. 

In de klinische arm zijn zeven studies geïncludeerd, waarvan de meeste een prospectief studiedesign 

hanteerden. De interventieduur varieerde van twee tot 12 weken. De risk of bias beoordeling van de 

geïncludeerde studies was voornamelijk hoog of onbekend, met uitzondering van de categorieën ‘selective 

reporting (reporting bias)’, en ‘other bias’. In de poliklinische arm zijn negen studies geïncludeerd, waarbij 

verschillende interventies zijn onderzocht in de studies die (deels) poliklinisch (n=8), (deels) thuis (n=8), (deels) 

community-based (n=3), web-based (n=2), vanuit gebruikelijke zorg (n=2), en (deels) klinisch (n=2) waren. De 

interventieduur varieerde van twee tot 52 weken. Studies scoorden een hoog of onbekend risico in de meeste 

categorieën, behalve in ‘random sequence generation (delection bias)’, ‘selective reporting (reporting bias)’ en 

‘other bias’. 

 

De Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) beoordeling laat zien dat 

de algehele kwaliteit van de uitkomstmaten inspanningscapaciteit, kwaliteit van leven, en exacerbaties – in zowel 

de klinische studies als de poliklinische studies – kan worden beschouwd als laag tot matig op basis van de 

categorieën methodologische beperkingen, inconsistentie, onnauwkeurigheid, indirect bewijs, en publicatiebias. 

Wat betreft de uitkomstmaat inspanningscapaciteit (6-min looptest) is in het klinisch en poliklinisch deel een 

grote variatie waarneembaar in de baselinemetingen en de eindmetingen (klinische studies – baselinemetingen: 

92 m tot 300 m, eindmetingen: 106 m tot 350 m; poliklinische studies – baselinemetingen 240 m tot 489 m; 

eindmetingen: 421,8 m tot 513 m). In klinische studies werd voor inspanningscapaciteit in bijna alle studies die 

een baseline- en eindmeting hebben, een significante verbetering gevonden met verschillen van 50 m tot 94 m; 

in de poliklinische studies werd in alle studies die inspanningscapaciteit gemeten hebben, geen significant 

verschil tussen groepen gevonden, maar wel binnen groepen. 

Om de uitkomstmaat kwaliteit van leven te meten, zijn door de klinische en poliklinische studies verschillende 

meetinstrumenten toegepast waardoor met betrekking tot de spreiding in puntschattingen moeilijk een 

vergelijking tussen baselinemetingen en eindmetingen kan worden gemaakt. In de klinische studies werden 

verschillende resultaten gevonden, waarbij deze één keer vooruit ging met een klinisch relevant verschil, drie 

keer een significant verschil liet zien, en één keer niet. In de poliklinische studies werden ook verschillende 

resultaten waargenomen, waarbij statistisch significante resultaten voornamelijk werden gevonden binnen 

groepen (en niet tussen groepen). Wat betreft de uitkomstmaat optreden van exacerbatie(s) was deze niet te 

beoordelen vanwege irrelevante studievergelijking (klinische studies) of geen degradatie toegepast (poliklinische 

studies).  
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De resultaten in de klinische arm tonen aan dat in een pre-post vergelijking de klinische multidisciplinaire 

revalidatieprogramma’s statistisch significante verbeteringen opleveren bij COPD-patiënten op het gebied van 

inspanningscapaciteit, kwaliteit van leven, en zorggebruik. De resultaten in de poliklinische arm tonen aan dat 

een thuisprogramma in vergelijking met een poliklinisch programma, een community-based programma, of een 

web-based programma gelijke resultaten oplevert, wat impliceert dat een thuisprogramma niet inferieur is. De 

methodologische kwaliteit van de geïncludeerde studies in zowel de klinische als poliklinische arm is laag. 

Vanwege de grote variatie in longrevalidatieprogramma’s in termen van het totale aantal sessies en intensiteit, 

in combinatie met de gemengde resultaten, is voorzichtigheid geboden bij het generaliseren van de bevindingen. 

Toekomstig onderzoek dient zich te richten op pragmatische studies, en meer gedetailleerde karakterisering van 

patiënten. Verder zijn betere patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten nodig om te analyseren welke type 

beweging effectief is voor wie en wanneer. 

 

Beschouwing 

Bij het interpreteren van de resultaten is het belangrijk om rekening te houden met de Nederlandse context. 

Gespecialiseerde centra in Nederland werken sinds een aantal jaren aan het afbakenen en doorontwikkelen van 

zorg voor mensen met complex chronisch longfalen. Dit is een bredere patiëntengroep, waarbij trainen onder 

beperkte supervisie niet voldoende is, vanwege de stapeling van problemen. In de Nederlandse centra, waar 

multidisciplinaire klinische longrevalidatie wordt aangeboden, ontvangen patiënten – in aansluiting bij de 

richtlijnen – maatwerk, waarbij de leefstijl, de intellectuele/psychische en fysieke vermogens relevant zijn voor 

de samenstelling van de behandeling. Er is een beperkte wetenschappelijke onderbouwing van de aanbeveling 

uit de richtlijnen, deels vanwege methodologische verschillen tussen studies, deels omdat de onderzochte 

perioden vaak korter zijn dan de behandelduur die in de Nederlandse situatie gebruikelijk is. 

Waar de LAN Zorgstandaard claimt dat multidisciplinaire longrevalidatie vaak zeer effectief is in het 

optimaliseren van de integrale gezondheidstoestand, laat de literatuurreview zien dat meer onderzoek nodig is 

om zicht te krijgen op de verschillen in effectiviteit tussen diverse settings en bij bepaalde subgroepen. 
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Afkortingen 
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CAT COPD Assessment Test  
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CRQ Chronic Respiratory Questionnaire  

CTS Canadian Thoracic Society 

DoD Department of Defense 
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FVC Forced Vital Capacity  

GOLD Global initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
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HADS Hospital Anxiety and Depression Scale  

ISWT Incremental Shuttle Walk Test 

ITT Intention-to-treat analysis 

KNGF Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 

LAN Long Alliantie Nederland 

LFA Lung Foundation Australia 

m meter 

MRC Modified Medical Research Councel  

MTS Malaysian Thoracic Society 

NICE National Institute for Health and Care Excellence 

NVALT Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose 

PICOT Patients, intervention, comparator, outcome, and time 

PRAISE PR Adapted Index of Self-Efficacy 
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RCT Randomised controlled trial 

SATS South African Thoracic Society 

SICAD Saudi Initiative for Chronic Airway Diseases 

SGRQ St. George’s Respiratory Questionnaire  

SRS Swiss Respiratory Society 

VA  Department of Veterans Affairs  

VAS Visual Analog Scale 
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Introductie 

Aanleiding 

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is een verzamelnaam voor meerdere longaandoeningen, die zich 

kenmerken door progressieve obstructie van de luchtwegen. De ontstekingsreactie wordt veroorzaakt door 

prikkels van buitenaf, zoals roken of kleine gasdeeltjes. Hiernaast lijkt ook genetische predispositie een rol te 

spelen bij het ontstaan van COPD. Naast klachten aan de longen hebben COPD-patiënten andere symptomen, 

zoals verminderde spiermassa, gewichtsverlies en op den duur pulmonale hypertensie. Genezing is niet mogelijk, 

maar goede behandeling kan er voor zorgen dat de ziektelast ten gevolge van COPD vermindert. Mensen met 

COPD hebben veel last van hun ziekte waardoor ook andere klachten, zoals vermoeidheid en depressie, kunnen 

voorkomen (LAN, 2016).  

 

In 2016 kende Nederland ongeveer 600.000 COPD-patiënten, waarvan 6.527 personen kwamen te overlijden 

(RIVM, 2018). Naast de gebruikelijke medicatie, kan longrevalidatie worden aangeboden aan patiënten om beter 

om te gaan met de longaandoening en om de conditie te verbeteren (NVALT, 2010; LAN, 2016). Longrevalidatie 

is een gecombineerde interventie bestaande uit meerdere componenten, zoals een beweegprogramma, 

educatieve sessies, psychologische ondersteuning, en/of een voedingsinterventie (Longfonds, 2018). Bij een 

revalidatieprogramma zijn verschillende (para)medische disciplines betrokken om de fysieke en mentale 

toestand van de chronische longpatiënt te optimaliseren. In de LAN zorgstandaard wordt onder longrevalidatie 

verstaan: een integraal multidisciplinair behandelprogramma voor patiënten met longaandoeningen, dat 

individueel vormgegeven wordt op basis van een gedegen assessment. Het programma richt zich niet alleen op 

de lichamelijke conditie, het omgaan met medicatie en exacerbatiemanagement, maar omvat ook andere 

aspecten van het fysiologisch functioneren en de adaptatie aan de ziekte. Het is dus gericht op het optimaliseren 

van de gehele gezondheidstoestand, participatie en autonomie van de patiënt. (LAN, 2016). 

 

Longrevalidatie kan binnen de eerste-, tweede-, of derdelijn plaatsvinden. Op dit moment is er een sterke 

beweging gaande om zorg voor COPD-patiënten meer en meer naar de eerstelijn te halen en het ziekenhuis in 

te schakelen voor meekijkconsulten, of door in samenwerking een anderhalvelijns zorgaanbod te realiseren. De 

meeste behandelcentra in Nederland behandelen jaarlijks tot 50 mensen met longziekten, de gespecialiseerde 

centra behandelen jaarlijks meer dan 150 patiënten (Longfonds, 2018). In december 2016 presenteerde 

Zorginstituut Nederland (ZIN) de Systematische Analyse Ziekten van het Ademhalingsstelsel-Screeningsfase 

(Zorginstituut Nederland, 2016). ZIN heeft als doel de toegang te bevorderen tot 'goede en zinnige zorg, niet 

meer dan nodig, en niet minder dan noodzakelijk'. Daarmee zijn zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van de 

zorg gediend. In het kader van het programma 'Zinnige Zorg' wordt gezocht naar interventies, zoals tests en 

behandelingen, waar via meer gepast gebruik van zorg, de kwaliteit van zorg kan worden verbeterd en tegelijk 

onnodige zorgkosten kunnen worden vermeden. 
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Er zijn signalen dat de praktijk van longrevalidatie in de Nederlandse derdelijns longcentra kan afwijken van de 

longrevalidatie, zoals deze is beschreven in de internationale literatuur. Het is echter onduidelijk in welke mate 

de longrevalidatie praktijk in de derdelijns longcentra in Nederland overeenkomt met de zorg, zoals beschreven 

in de internationale literatuur. 

 

Vraagstelling 

In opdracht van ZIN is een onderzoek verricht naar longrevalidatie bij mensen met COPD. De onderzoeksvragen 

zijn: 

• Welke aanbevelingen doen de richtlijnen over de verwijzing van mensen met COPD naar 

multidisciplinaire longrevalidatie? 

• Wat is de effectiviteit van multidisciplinaire longrevalidatie bij COPD-patiënten? 

De onderzoeksvragen vallen uiteen in twee sporen:  

• een analyse van de relevante richtlijnen; 

• een systematische review van de wetenschappelijke literatuur. 

 

Richtlijnanalyse 

Zowel Nederlandse richtlijnen, als de meest recente en relevante internationale richtlijnen omtrent het verwijzen 

van patiënten met COPD naar multidisciplinaire longrevalidatie zijn geanalyseerd. Hierbij heeft een inhoudelijke 

beoordeling plaatsgevonden alsook een beoordeling van de kwaliteit van de (wetenschappelijke) onderbouwing 

van in de richtlijnen opgenomen aanbevelingen. 

 

Systematische literatuurreview 

Met een systematische review is beoogd inzicht te verschaffen in de wetenschappelijk literatuur omtrent de 

effectiviteit van longrevalidatie programma’s. De onderzoeksvraag hierbij luidt: “Wat is de effectiviteit van 

multidisciplinaire longrevalidatie bij COPD-patiënten?”  

 

Dit rapport doet verslag van de richtlijnanalyse, gevolgd door de systematische literatuurreview.  
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Deel 1: 

Richtlijnanalyse 
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1 Richtlijnanalyse 

1.1 Methoden 

Zoekstrategie 

In onze zoekstrategie zijn we begonnen met richtlijndatabases, waaronder National Guideline Clearinghouse 

(http://www.guideline.gov), Guideline International Network (http://www.g-i-n.net), en de Nederlandse 

Richtlijnendatabase (www.richtlijnendatabase.nl). Verder hebben we gezocht op Nederlandse websites, 

waaronder de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (www.nvalt.nl), Koninklijk 

Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (www.fysionet-evidencebased.nl/index.php/richtlijnen) en het 

Nederlands huisartsen genootschap (https://www.nhg.org/nhg-standaarden). Hiernaast hebben we 

internationale websites bestudeerd, waaronder National Institute for Health and Clinical Excellence 

(www.nice.org.uk), European Respiratory Society (ERS) (www.ers-education.org/guidelines.aspx) en de 

American Thoracic Society (www.thoracic.org/statements). Vervolgens hebben we een Engelstalige en 

Nederlandstalige zoekactie verricht in Google. Hierbij werden de eerste 50 hits gescreend op relevante 

richtlijnen. Tot slot hebben we literatuur- en referentielijsten van geselecteerde artikelen en richtlijnen gescand.  

 

Bij de search werd gebruik gemaakt van de (combinatie van de) volgende zoektermen: ‘COPD’, ‘chronic 

obstructive pulmonary disease/chronische obstructieve longaandoeningen’, ‘pulmonary rehabilitation/long 

revalidatie’, ‘guideline/richtlijn’. Ter validatie van de zoekstrategie hebben we de gevonden richtlijnen 

voorgelegd aan vier professionals uit de praktijk. 

 

Selectie richtlijnen en methodologische kwaliteit en analyse 

Wij hebben een overzicht gemaakt van nationale en internationale richtlijnen die aanbevelingen formuleren over 

verwijzing naar multidisciplinaire longrevalidatie bij patiënten met COPD. 

 

Richtlijnen werden door één onderzoeker [DB] geïncludeerd indien: 1) de richtlijn betrekking had op COPD, 2) 

beschrijving werd gedaan van (multidisciplinaire) longrevalidatie, 3) het niveau van bewijs gebaseerd werd op 

een systematische methode en 4) de richtlijn in het Nederlands of Engels werd beschreven.  

 

Om een selectie te maken van de meest belangrijke internationale richtlijnen is ons expertteam geconsulteerd. 

Deze expertgroep bestond uit één longarts, een verpleegkundig specialist Astma en COPD en twee onderzoekers. 

De vraag die wij aan de professionals hebben gesteld luidt als volgt: “Wij zijn benieuwd wat volgens u de meest 

belangrijke en toonaangevende internationale richtlijnen zijn. Zou u aan ons kunnen doorgeven wat volgens u 

de drie meest relevante internationale richtlijnen zijn?“.  

Op basis van hun advies werden vier relevante internationale richtlijnen geselecteerd. De selectie van deze 

richtlijnen is ook voorgelegd aan ZIN.  

 

http://www.guideline.gov/
http://www.g-i-n.net/
http://www.richtlijnendatabase.nl/
http://www.nvalt.nl/
http://www.fysionet-evidencebased.nl/index.php/richtlijnen
https://www.nhg.org/nhg-standaarden
http://www.nice.org.uk/
http://www.ers-education.org/guidelines.aspx
http://www.thoracic.org/statements
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De richtlijnen zijn vervolgens beoordeeld op kwaliteit met de AGREE II methode (AGREE Collaboration, 2001). 

Het instrument is opgedeeld in 23 items binnen zes domeinen, namelijk: 

1. Onderwerp en doel; 

2. Betrokkenheid van belanghebbenden; 

3. Methodologie; 

4. Helderheid en presentatie; 

5. Toepassing; 

6. Onafhankelijkheid van de opstellers.  

 

Twee onderzoekers [DB en JM] hebben onafhankelijk van elkaar deze beoordeling uitgevoerd. Domeinscores 

werden berekend door alle scores van de individuele items in een domein op te tellen en het totaal vast te stellen 

door het percentage te nemen van de maximaal mogelijke score voor dat domein. Belangrijke beperkingen van 

de richtlijn werden beschreven indien de gemiddelde itemscore lager lag dan de score 4. Uiteindelijk werd er 

een eindscore gegeven door de twee beoordelaars (0-7 punten). Grote verschillen in itemscores (>3 punten 

verschil) tussen de beoordelaars [JM en DB] werden opgelost door discussie totdat consensus was bereikt. 

 

1.2 Resultaten 

Selectie richtlijnen 

De zoekactie leverde in totaal negentien documenten op: twee Nederlandse richtlijnen, één Nederlandse 

zorgstandaard en zestien internationale richtlijnen (Appendix A). 

 

De zestien internationale richtlijnen zijn voorgelegd aan onze expertgroep. Met de input van experts hebben wij 

vier richtlijnen geselecteerd op basis van: 

1. Inhoud van richtlijn: is er gefocust op longrevalidatie?  

2. Jaar van publicatie 

3. Gezaghebbende herkomst. 

 

Uiteindelijk hebben we twee Nederlandse richtlijnen, één Nederlandse zorgstandaard en vier internationale 

richtlijnen meegenomen in de uiteindelijke analyse. Deze zijn beschreven in tabel 1.1.  
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Tabel 1.1 Geselecteerde Nederlandse en internationale richtlijnen/zorgstandaard 

Nummer en 
land 

Organisatie Afkorting Titel richtlijn/zorgstandaard Jaar van 
publicatie 

1. Nederland Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor 
Fysiotherapie 

KNGF KNGF richtlijn Chronisch 
obstructieve longziekten 

2008 

2. Nederland Nederlandse Vereniging van 
Artsen voor Longziekten en 
Tuberculose 

NVALT Richtlijn Diagnostiek en 
behandeling van COPD 

2010 

3. Nederland Long Alliantie Nederland LAN Zorgstandaard COPD 2016 

4. USA & 
Europa 

American College of 
Physicians, American 
College of Chest Physicians, 
American Thoracic Society, 
and European Respiratory 
Society. 

ACP Diagnosis and Management of 
Stable Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease: A Clinical 
Practice Guideline Update from the 
American College of Physicians, 
American College of Chest 
Physicians, American Thoracic 
Society, and European Respiratory 
Society 

2011 

5. UK British Thoracic Society BTS BTS Guideline on Pulmonary 
Rehabilitation in Adults 

2013 

6. Canada Canadian Thoracic Society CTS Optimizing pulmonary 
rehabilitation in chronic 
obstructive pulmonary disease – 
practical issues: A Canadian 
Thoracic Society Clinical Practice 
Guideline 

2010 

7. Wereld  Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease 

GOLD Global Strategy for the diagnosis, 
management and prevention of 
chronic obstructive pulmonary 
disease.  

2017 

KNGF: KNGF-richtlijn Chronisch obstructieve longziekten Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie 
Jaargang 118 · Nummer 4 · 2008 Update klinimetrie 2017.  
NVALT: Conceptrichtlijn Ketenzorg COPD. Richtlijn diagnostiek en behandeling van COPD. Kwaliteitsinstituut voor de 
Gezondheidszorg CBO. 2010. 
LAN: Zorgstandaard COPD;2016.  
ACP: Qaseem A et al. Diagnosis and management of stable chronic obstructive pulmonary disease: a clinical practice 
guideline from the American College of Physicians, American College of Chest Physicians, American Thoracic Society, and 
European Respiratory Society (2011). Ann Intern Med 2011; 155: 179–191. 
BTS: Bolton CE et al. British Thoracic Society guideline on pulmonary rehabilitation in adults. Thorax 2013;68:ii1-30. 
10.1136/thoraxjnl-2013-203808.  
CTS: Marciniuk DD et al. Canadian Thoracic Society COPD Committee Expert Working Group. Optimizing pulmonary 
rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease--practical issues: a Canadian Thoracic Society Clinical Practice 
Guideline. Can Respir J 2010;17(4):159-168 
GOLD: Vogelmeier CF et al. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive lung 
disease 2017 Report: GOLD Executive Summary. Respirology. 22:575–601 
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Methodologische kwaliteit 

Twee nationale en vier internationale richtlijnen zijn beoordeeld door middel van het AGREE-instrument II 

(AGREE Collaboration, 2001). De LAN Zorgstandaard COPD is niet beoordeeld op kwaliteit, omdat dit feitelijk 

geen richtlijn betreft. Tabel 1.2 geeft een overzicht van alle domeinscores en een toelichting op items die als 

matig tot slecht zijn beoordeeld. Een overzicht van alle itemscores per beoordelaar is weergegeven in Appendix 

B van dit document. De eindscores van de richtlijnen komen redelijk overeen.  

 

De GOLD-richtlijn kreeg, met een score 4 op een schaal van 7, de laagste score. Drie van de zes domeinen scoren 

onder de 50%. Zo wordt een betrokkenheid van belanghebbenden beschreven en is de methodologie summier 

beschreven. Verder mist de GOLD-richtlijn informatie over de mate van onafhankelijkheid van de opstellers. De 

NVALT en KNGF-richtlijn krijgen een hogere score, respectievelijk de score 4,5 en een 6. Dit verschil is met name 

te verklaren, omdat de KNGF-richtlijn beter scoort op het domein methodologische kwaliteit. De domeinscores 

van de internationale richtlijnen ACP, BTS en CTS liggen ook hoger dan die van de NVALT -richtlijn. Met name het 

domein methodologische kwaliteit is goed beschreven in deze internationale richtlijnen. Zowel de ACP, BTS en 

CTS-richtlijn krijgen een eindscore 6.  

 

Opvallend is dat alle richtlijnen relatief weinig punten krijgen voor het domein ‘Toepassing’ (domein 5) en 

‘onafhankelijkheid van opsteller’ (domein 6). Richtlijnen geven weinig informatie hoe de richtlijn gebruikt moet 

worden in de praktijk en het is grotendeels onduidelijk wat de invloed is geweest van financierende instanties 

op de inhoud van de richtlijnen. Ook hulpmiddelen voor het toepassen van aanbevelingen en criteria om het 

gebruik te toetsen worden in beperkt mate beschreven. Hiernaast gaan richtlijnen onvoldoende in op het 

perspectief en voorkeuren van de doelpopulatie (domein 2). De richtlijnen waren in het algemeen volledig wat 

betreft de beschrijving van het ‘onderwerp en doel’ (domein 1). 

 

Om een beter beeld te krijgen van deze scores hebben we onze domeinscores vergeleken met een studie die de 

gemiddelde domeinscores presenteert van 33 chronische aspecifieke respiratoire richtlijnen (Uzeloto et al., 

2017). De hoogste gemiddelde domeinscore van deze review is 79% voor domein 1 ‘onderwerp en doel’ en 79% 

voor domein 4 ‘helderheid en presentatie’. De laagste domeinscore is 37% voor domein 6 (toepassing) en de 

gemiddelde eindscore van de review is een 5. Deze scores komen overeen met de scores van onze analyse. In de 

studie van Uzeloto et al. ligt de gemiddelde methodologie domeinscore wel flink lager, namelijk 60%. De CTS en 

BTS richtlijnen zijn ook beoordeeld door Uzeloto et al. (2017) en werden beoordeeld met respectievelijk een 

eindscore van 5,5 (beoordeeld door ons met een 6) en 5,25 (beoordeeld door ons met een 6).   
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Tabel 1.2 Overzicht beoordeling AGREE II 

Richtlijn Score*  Beperkingen per richtlijn*   
KNGF D 1: 81% 

D 2: 53% 
D 3: 67% 
D 4: 86% 
D 5: 50 % 
D 6: 38% 
Overall (gem/sd): 6 (0) 

- Het perspectief en de voorkeuren van de doelpopulatie zijn 
nagegaan (item 5) 

- Vermelding procedure voor herziening (item 15) 
- Beschrijving bevorderende en belemmerende factoren voor het 

toepassen van de richtlijn (item 18) 
- De mogelijke implicaties van het toepassen van de aanbevelingen 

voor de kosten en benodigde middelen zijn overwogen (item 20) 
- Beschrijving invloed financierende instantie (item 22) 

NVALT D 1: 100% 
D 2: 78% 
D 3: 55% 
D 4: 53% 
D 5:48% 
D 6: 54% 
Overall (gem/sd): 4,5 
(0,5) 

- Het perspectief en de voorkeuren van de doelpopulatie zijn 
nagegaan (item 5) 

- Criteria voor het selecteren van wetenschappelijk bewijsmateriaal 
(item 8)  

- Beschrijving van de gebruikte methoden om de aanbevelingen op te 
stellen (item 10) 

- Beschrijving of de richtlijn voor publicatie door externe experts is 
beoordeeld (item 13) 

- Vermelding procedure voor herziening (item 14) 
- Vermelding van de verschillende beleidsopties (item 16) 
- Beschrijving van de bevorderende en belemmerende factoren bij het 

toepassen van de richtlijn (item 18) 
- Criteria om te toetsen of de richtlijn wordt gevolgd (item 21) 
- Beschrijving invloed financierende instantie (item 22) 

ACP D 1: 97 % 
D 2: 50% 
D 3: 72% 
D 4: 89% 
D 5: 27% 
D 6: 92% 
Overall (gem/sd): 6 (0) 

- Het perspectief en de voorkeuren van de doelpopulatie zijn 
nagegaan (item 5) 

- Beschrijving of de richtlijn voor publicatie door externe experts is 
beoordeeld (item 13) 

- Beschrijving van de bevorderende en belemmerende factoren bij het 
toepassen van de richtlijn (item 18) 

- Advies en hulpmiddelen voor toepassing van de aanbevelingen in de 
praktijk (item 19) 

- De mogelijke implicaties van het toepassen van de aanbevelingen 
voor de kosten en benodigde middelen zijn overwogen (item 20) 

- Criteria om te toetsen of de richtlijn wordt gevolgd (item 21) 

BTS D 1: 100% 
D 2: 58% 
D 3: 93% 
D 4: 86% 
D 5: 67% 
D 6: 21% 
Overall (gem/sd): 6 (0) 

- Vermelding leden van de werkgroep die de richtlijn heeft ontwikkeld 
(item 4) 

- Het perspectief en de voorkeuren van de doelpopulatie zijn 
nagegaan (item 5) 

- Beschrijving invloed financierende instantie (item 22) 
- Conflicterende belangen van leden van de richtlijnwerkgroep zijn 

vastgelegd en besproken (item 23) 

CTS D 1: 78% 
D 2: 61% 
D 3: 90% 
D 4: 81% 
D 5: 48% 
D 6: 67% 
Overall (gem/sd): 6 (0) 

- Vermelding leden van de werkgroep die de richtlijn heeft ontwikkeld 
(item 4) 

- Het perspectief en de voorkeuren van de doelpopulatie zijn 
nagegaan (item 5) 

- Beschrijving van de bevorderende en belemmerende factoren bij het 
toepassen van de richtlijn (item 18) 

- Advies en hulpmiddelen voor toepassing van de aanbevelingen in de 
praktijk (item 19) 

- Conflicterende belangen van leden van de richtlijnwerkgroep zijn 
vastgelegd en besproken (item 23) 

* Score per domein van het AGREE II instrument (minimum 0%, maximum 100%) *Items met een gemiddelde 
score van <4 
 



Richtlijnanalyse en literatuurreview longrevalidatie                                                            Pagina 21 | 107 
  

Tabel 1.2 Overzicht beoordeling AGREE II (vervolg) 

Richtlijn Score* Beperkingen per richtlijn* 

GOLD  D 1: 56% 
D 2: 42% 
D 3: 42% 
D 4: 89% 
D 5: 56% 
D 6: 0% 
Overall (gem/sd): 4 (0) 

- De vragen die in de richtlijn aan de orde komen zijn specifiek 
beschreven (item 2) 

- Vermelding leden van de werkgroep die de richtlijn heeft ontwikkeld 
(item 4) 

- Het perspectief en de voorkeuren van de doelpopulatie zijn nagegaan 
(item 5) 

- Criteria voor het selecteren van wetenschappelijk bewijsmateriaal 
(item 8)  

- De sterke punten en beperkingen van het wetenschappelijk bewijs zijn 
beschreven (item 9) 

- Er bestaat een expliciet verband tussen de aanbevelingen en het 
onderliggende wetenschappelijke bewijsmateriaal (item 12) 

- Beschrijving of de richtlijn voor publicatie door externe experts is 
beoordeeld (item 13) 

- Vermelding procedure voor herziening (item 14) 
- Beschrijving van de bevorderende en belemmerende factoren bij het 

toepassen van de richtlijn (item 18) 
- Criteria om te toetsen of de richtlijn wordt gevolgd (item 21) 
- Beschrijving invloed financierende instantie (item 22) 
- Conflicterende belangen van leden van de richtlijnwerkgroep zijn 

vastgelegd en besproken (item 23) 

* Score per domein van het AGREE II instrument (minimum 0%, maximum 100%) *Items met een gemiddelde 
score van <4 
 

Algemene beschrijving richtlijnen 

De NVALT-richtlijn en de LAN-zorgstandaard zijn breed opgezet en beschrijven longrevalidatie als belangrijk 

onderdeel van de COPD zorg. De KNGF-richtlijn beschrijft specifieke interventies voor de fysiotherapeut, 

waaronder trainingsvormen, mucusklaring en leefstijlinterventies. Deze interventies vormen een belangrijk 

onderdeel van longrevalidatie. Omdat dit echter specifiek om fysiotherapeutische interventies gaat, geeft de 

richtlijn weinig informatie over multidisciplinaire longrevalidatie. Van de internationale richtlijnen richten de BTS 

en CTS zich exclusief op longrevalidatie. De ACP en GOLD-documenten zijn meer algemene richtlijnen die ook 

aanbevelingen beschrijven ten aanzien van longrevalidatie. 

 

1.3 Nederlandse COPD-richtlijnen 

Alle richtlijnen hanteren een eigen methode van indeling van niveau van bewijs. Een overzicht van deze indeling 

is te vinden in Appendix C. 

 

De KNGF-richtlijn 

Diagnostiek bij indicatiestelling voor longrevalidatie 

Om te bepalen voor welke behandeling een patiënt in aanmerking komt, vindt screening en diagnostiek plaats. 

Dat leidt tot een keuze tussen drie opties: 1) geen fysiotherapie, 2) een beweegprogramma onder toezicht van 

een eerstelijns fysiotherapeut en 3) een multidisciplinair revalidatieprogramma (zie figuur 1.2). Bij de screening 
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en diagnostiek wordt gebruik gemaakt van een spirometrie onderzoek, een MRC-meetinstrument om de mate 

van benauwdheid te scoren en, indien nodig, een maximale inspanningsproef.  

 

Patiënten met een milde tot matige COPD (GOLD 1 en 2) en lichte achteruitgang van de inspanningscapaciteit 

(MRC <2) kunnen worden betrokken bij regelmatige beweeg- en sportactiviteiten (geen fysiotherapie). Patiënten 

met een milde tot matige COPD (GOLD 1 en 2) die een ernstig afgenomen functionele capaciteit (MRC ≥ 2) 

hebben, moeten een formele inspanningsevaluatie ondergaan om de afgenomen inspanningscapaciteit verder 

onder de loep te nemen en om de veiligheid tijdens training te kunnen waarborgen. Patiënten in een meer 

gevorderd stadium van de ziekte (GOLD 3 en 4) moeten worden doorverwezen naar een longarts voor verdere 

multidisciplinaire evaluatie en behandeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.2 Stroomdiagram om patiënten naar het geschikte behandelbeleid te leiden bij symptomen 
die samenhangen met kortademigheid en afgenomen inspanningsvermogen (KNGF, 2008) 
 

Verwijzing longrevalidatie bij verschillende patiëntengroepen  

De effecten van (duur)training zijn voornamelijk bestudeerd bij patiënten met ernstige luchtwegobstructie 

(gemiddeld GOLD-stadium 3). Op basis van bewijs luidt de aanbeveling: “Duurtraining wordt aanbevolen voor 

patiënten met COPD in alle stadia van de aandoening, die inspanningsgerelateerde beperkingen ondervinden in 

algemene dagelijkse levensverrichtingen (adl) en sociale participatie. Indien sociale en psychologische aspecten 

van de aandoening een belangrijke impact hebben op de kwaliteit van leven, moeten patiënten worden verwezen 

naar multidisciplinaire revalidatieprogramma’s.” (niveau aanbeveling ontbreekt). 
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Longrevalidatie in verschillende settings 

Volgens de richtlijn zijn er aanwijzingen dat gestructureerde gesuperviseerde trainingsprogramma’s resulteren 

in grotere fysiologische effecten dan niet-gesuperviseerde zelfstandig uitgevoerde programma’s in de 

thuissituatie (niveau 3, kwaliteit b), maar dat deze gesuperviseerde programma’s geen additionele effecten 

vertonen op de ervaren gezondheidstoestand in vergelijking met niet-gesuperviseerde zelfstandig uitgevoerde 

programma’s in de thuissituatie (niveau 3, kwaliteit B). Op basis van het bovenstaande bewijs luidt de 

aanbeveling: “Inspanningstraining moet plaatsvinden onder gedeeltelijke of volledige supervisie om optimale 

fysiologische effecten te waarborgen. Het nut van de combinatie van een gesuperviseerd oefenprogramma met 

interventies in de thuissituatie gebaseerd op zelfmanagement moet in de toekomst nog onderzocht worden.”  

(niveau aanbeveling ontbreekt). 

 

De NVALT-richtlijn 

Diagnostiek bij indicatiestelling voor longrevalidatie 

Hoewel diagnostiek voor de formele indicatiestelling uitgebreid is, kan door middel van een eenvoudige 

anamnestische screening naar de aanwezigheid van participatiebeperkingen ten gevolge van verminderd 

inspanningsvermogen al worden gesignaleerd of een patiënt in aanmerking komt voor verbetering van het 

inspanningsvermogen. De richtlijn geeft aan dat de MRC-dyspneuscore hier een handig hulpmiddel is. Op basis 

van het bovenstaande luidt de aanbeveling: “Bij alle COPD-patiënten wordt screening op mogelijke indicatie voor 

(componenten van) longrevalidatie geadviseerd met enkele inventariserende vragen en bijvoorbeeld met de 

MRC-dyspneuscore. Bij patiënten met GOLD-stadium 2 is een MRC score >2 een behulpzaam instrument om die 

groep te selecteren die mogelijk het meeste baat heeft bij longrevalidatie.” (niveau aanbeveling ontbreekt). 

 

Uiteindelijke indicatiestelling voor multidisciplinaire revalidatie en bepalen van behandeldoelen gebeurt op basis 

van specifieke diagnostiek, bestaande uit inventarisatie van medische diagnosen, pathofysiologisch profiel. Voor 

de pathofysiologische diagnostiek kan gebruik worden gemaakt van spirometrie, residubepaling, bepaling 

diffusiecapaciteit, eventueel bronchiale hyperreactiviteit, ergometrie met bloedgassen, ECG en dyspneuscoring, 

bij voorkeur inclusief ventilatiemeting en meting van inspiratoire capaciteit, bloedgassen in rust, 

inademspierkracht (uitademspierkracht), perifere spierkracht, lichaamssamenstelling en op indicatie: zinvolheid 

al of niet zelf gedragen zuurstof (versus perslucht). Grenswaarden voor doorverwijzing naar revalidatie worden 

niet beschreven. Hiernaast moet ook gekeken worden naar de participatiebeperkingen, de psychosociale 

context, de doelen van de patiënt, de algemene en component specifieke indicaties en contra-indicaties en de 

motivatie van patiënt om in de behandeling te willen investeren. Handvatten die hierbij gebruikt kunnen worden 

zijn het SAMPC-model of het RAP. SAMPC staat voor Somatisch, ADL, Maatschappelijk, Psyche en Communicatie, 

RAP staat voor Revalidatie Activiteiten Profiel. Beide methoden kunnen worden gebruikt om de diverse 

probleemgebieden van patiënten in kaart te brengen. De aanbeveling ten aanzien van specifieke diagnostiek 

luidt als volgt: “Indien longrevalidatie wordt overwogen, dient nader onderzoek te worden gedaan naar 

(dreigende) participatiebeperkingen en het pathofysiologische profiel. Op basis daarvan wordt, in samenhang 
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met de doelen en motivatie van de patiënt, een (toegesneden) programma gestart. Alvorens naar 

revalidatieprogramma’s te verwijzen wordt pulmonologische evaluatie noodzakelijk geacht.” (niveau 

aanbeveling ontbreekt). 

 

Verwijzing longrevalidatie bij verschillende patiëntengroepen  

Het gunstige effect van longrevalidatie is in alle ernstgroepen beschreven. Het is echter onvoldoende duidelijk 

op grond van bestaand onderzoek of longrevalidatie even zinvol is bij alle graden van ernst, ingedeeld op basis 

van longfunctie. Er zijn aanwijzingen dat bij matig COPD (GOLD 2) de effecten relevant zijn bij de subgroep met 

een MRC-dyspneu score van >2. Andere factoren, zoals leeftijd, inspanningsvermogen, spierkracht, ventilatoire 

reserve, gezondheidsstatus, psychische status en roken kunnen al dan niet van invloed zijn op de te verwachten 

respons, maar zijn onvoldoende voorspellend (evidence level D). Op basis van dit bewijs heeft de richtlijn de 

volgende aanbeveling geformuleerd: ”In geval van participatieproblemen ondanks optimale medicamenteuze 

therapie wordt geadviseerd, ongeacht de ernst van de stoornis en psychologische kenmerken, longrevalidatie te 

overwegen, waarbij de keuze van componenten wordt gedaan op grond van de specifieke problematiek.”  

 

Longrevalidatie in verschillende settings 

Positieve effecten (van Nederlands programma's) zijn aangetoond in de extramurale (niveau 2), poliklinische 

(niveau 3) en klinische (niveau 3) setting. Er is geen onderzoek beschikbaar naar programma’s die geheel 

extramuraal worden geïnitieerd en gecoacht (niveau 4). Allocatie naar setting kan niet gebaseerd worden op 

gevalideerde criteria (niveau 4). De NVALT-richtlijn beschrijft ook enkele setting specifieke indicaties die kunnen 

dienen om te kiezen voor een bepaalde setting. Deze beschrijving, zoals geformuleerd in de NVALT-richtlijn, is 

beschreven in Appendix D van dit document. 

 

Op basis van de wetenschappelijke onderbouwing zijn de volgende drie aanbevelingen geformuleerd. 

Aanbeveling 1 luidt: “Geadviseerd wordt, indien er een indicatie is voor longrevalidatie, op basis van de 

internationale richtlijnen en op basis van common sense, allocatie naar setting te verrichten, rekening houdend 

met de ernst van de aandoening, de complexiteit van de problematiek, veiligheidsaspecten en beschikbaarheid 

van voorzieningen en beschikbare expertise.” De tweede aanbeveling is: “De werkgroep beveelt aan van 

programma's gebruik te maken waarvan de effectiviteit is aangetoond, ofwel de programma's voorafgaande aan 

toepassing te evalueren. Programma's voor patiënten met geringe stoornis en zonder complexe problematiek 

dienen ontwikkeld en gevalideerd te worden. Vanuit oogpunt van doelmatigheid wordt aanbevolen voor deze 

patiënten programma’s te ontwikkelen die geheel in de eerste lijn kunnen worden uitgevoerd.” De derde 

aanbeveling luidt: “Patiënten die participeren in longrevalidatieprogramma’s dienen (vooralsnog) long 

specialistisch te worden geëvalueerd en begeleid.” 

 

  



Richtlijnanalyse en literatuurreview longrevalidatie                                                            Pagina 25 | 107 
  

De LAN-zorgstandaard 

Diagnostiek bij indicatiestelling voor longrevalidatie 

Na het stellen van de diagnose COPD, wordt een assessment uitgevoerd. Het eerste assessment wordt doorgaans 

uitgevoerd door de huisarts. Indien nodig, wanneer bijvoorbeeld behandeldoelen niet worden behaald, wordt 

door de longarts een nadere analyse uitgevoerd. Na deze analyse kan de COPD-patiënt worden doorverwezen 

naar longrevalidatie 

 

Verwijzing longrevalidatie bij verschillende patiëntengroepen en verschillende settings  

Bij sommige mensen met COPD worden de gestelde behandeldoelen onvoldoende gehaald. Zij komen in 

aanmerking voor longrevalidatie. COPD-patiënten, die in een medisch stabiele situatie verkeren, in staat zijn 

zelfstandig te leven, geen grote psychosociale en medische comorbiditeit hebben en geen complexe 

adaptatieproblemen hebben, volgen een basaal programma. Dit is een programma waarin patiënten hun fysieke 

conditie vergroten aangevuld met een algemeen educatieprogramma doorgaans gericht op medicatiegebruik en 

leefstijl. Zo’n programma wordt door een beperkt aantal disciplines aangeboden en kan plaatsvinden in een 

daartoe goed georganiseerde eerste lijn, in een ziekenhuis of een algemeen revalidatiecentrum.  

 

COPD-patiënten met een ernstige ziektelast (complexe medische problematiek, complexe 

adaptatieproblematiek of een combinatie van beide) volgen intensievere varianten van longrevalidatie in de 

tweede of derde lijn. Hierin wordt naast training en groepseducatie ook individuele zorg geboden, zowel ten 

aanzien van het verbeteren van het fysiologisch functioneren (zoals training, zuurstofgebruik, voeding) alsmede 

op het gebied van adaptatie. De meest intensieve programma’s worden aangeboden door gespecialiseerde 

longrevalidatiecentra, zowel in dagbehandeling als klinisch. Multidisciplinaire longrevalidatie is vaak zeer 

effectief in het optimaliseren van de integrale gezondheidstoestand. Goede nazorg in tweede of eerste lijn is 

cruciaal om de effecten van een multidisciplinair longrevalidatieprogramma te laten beklijven. De nazorg zal 

daarom moeten aansluiten bij de revalidatiedoelen en moeten worden vastgelegd in het individuele zorgplan.  

Derdelijns longrevalidatieprogramma’s bieden naast behandeling ook de optie als expertisecentrum door middel 

van de mogelijkheid tot een integrale analyse bij complexe medische en/of adaptatieproblematiek ten behoeve 

van huisarts, ziekenhuizen en algemene revalidatiecentra. Deze optie representeert, evenals longrevalidatie in 

de tweede lijn, trap 3 van het assessment model.  

 

1.4 Internationale COPD-richtlijnen 

De BTS-richtlijn 

Diagnostiek bij indicatiestelling voor longrevalidatie 

Uit kwalitatieve studies blijkt dat het succes van revalidatie wordt beïnvloed door goede informatievoorziening 

over het doel en inhoud van longrevalidatie. De aanbeveling luidt: “The point of referral to pulmonary 

rehabilitation should be used as an opportunity to explore the patient’s understanding of pulmonary 

rehabilitation, address concerns and to educate patients about the benefits of a pulmonary rehabilitation 
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programme (√)”. Hierbij kan, voorafgaand aan de longrevalidatie, gebruik worden gemaakt van cognitieve 

gedragstherapie om houding en ideeën ten aanzien van (gezond)gedrag in kaart te brengen en te beïnvloeden. 

Dit blijkt de therapietrouw van revalidatie te verhogen (Evidence level 2−). Bij de diagnostiek is het belangrijk om 

contra-indicaties uit te sluiten. Hiernaast is het belangrijk om te onderzoeken of sprake is van comorbiditeit, 

risico factoren, zoals hypertensie. De aanbeveling luidt: “Initial assessment for pulmonary rehabilitation provides 

an opportunity to assess and refer for treatment of comorbidities prior to commencing (√)”. 

 

Verwijzing longrevalidatie bij verschillende patiëntengroepen  

De BTS-richtlijn doet aanbevelingen voor longrevalidatie bij diverse patiëntengroepen met verschillende 

condities. Uit verschillende lager bewijs onderzoek blijkt dat patiënten die roken baat hebben bij deelname aan 

longrevalidatie (evidence level 3). De aanbeveling van de werkgroep is dan ook dat deze groep voordeel kan 

hebben bij smoking cessation advice (√). De BTS aanbeveling luidt “Patients with COPD should be referred for 

pulmonary rehabilitation regardless of their smoking status. (Grade D)”. Longrevalidatie bij patiënten met 

chronische respiratoire insufficiëntie is even effectief in vergelijking met de andere COPD-patiënten. De 

aanbeveling is dan ook: “Patients with COPD can be referred for pulmonary rehabilitation regardless of whether 

or not they have chronic respiratory failure (Grade D)”.  

 

De richtlijn doet ook aanbevelingen ten aanzien van cardiovasculaire problematiek. Longrevalidatie is effectief 

bij COPD-patiënten met een stabiele cardiovasculaire aandoening (evidence level 3) en daarom moet deze groep 

worden doorverwezen naar longrevalidatie (Grade D). Er is wel een aangepaste indicatie voor longrevalidatie bij 

patiënten met Aneurysma Aortae Abdominalis (AAA). De aanbeveling luidt: “A coexistent AAA <5.5 cm should 

not preclude referral to pulmonary rehabilitation and being included in moderate intensity aerobic exercise 

training, provided blood pressure is controlled (Grade D).” Ook voor mensen met een angststoornis of depressie 

is longrevalidatie effectief (evidence level 3). De aanbeveling is dan ook: “Coexistent symptoms of anxiety and/or 

depression in patients with COPD should not preclude referral to pulmonary rehabilitation (Grade D).” De BTS-

richtlijn doet ook een uitspraak over verwijzing en de ernst van COPD gemeten met een MRC-score. De 

aanbeveling luidt: “Patients with a Medical Research Council (MRC) Dyspnoea score of 3–5 who are functionally 

limited by breathlessness should be referred for outpatient pulmonary rehabilitation. (Grade A)”.  

 

Traditioneel, en dit is ook het meest onderzocht, is longrevalidatie gericht op patiënten met een MRC-score van 

3 of meer. Maar tegenwoordig bestaat ook bewijs dat patiënten met een MRC-dyspneuscore van 2 voordeel 

hebben bij longrevalidatie (evidence level 3). De aanbeveling luidt: “Patients with a MRC dyspnoea score of 2 

who are functionally limited by breathlessness should be referred for pulmonary rehabilitation (Grade D)”. 

Patiënten met een MRC-score van 5 die een outpatient programma volgen scoren vergelijkbaar ten opzichte van 

de groep met een MRC dyspneu score van 3-4 (evidence level 3). Het lijkt wel zo dat patiënten die 

mobiliteitsprobleem ervaren en een MRC-score hebben van 5 minder verbetering laten zien (aftstand lopen, 

kortademigheid en kwaliteit van leven) bij het volgen van longrevalidatie thuis (Evidence 1+). Echter, er wordt 
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geen informatie gegeven over de effectiviteit van inpatient rehabilitation bij deze groep patiënten. De 

aanbevelingen zijn: “Patients with a MRC dyspnoea score of 3–5 who are functionally limited by breathlessness 

should be referred for outpatient pulmonary rehabilitation (grade A).” De tweede luidt: “Patients with a MRC 

dyspnoea score of 5 who are housebound should not routinely be offered supervised pulmonary rehabilitation 

within their home. (grade B).” Patiënten met instabiele hartproblematiek en fysieke beperkingen bij wie oefenen 

problematisch is (bijvoorbeeld in geval van reuma), moeten niet worden doorverwezen voor longrevalidatie (√). 

 

Longrevalidatie in verschillende settings 

Home-based longrevalidatie geeft dezelfde verbeteringen in loopafstand in vergelijking met ziekenhuis 

programma’s (evidence level 1+). Deze evidence statement komt niet direct terug in de aanbevelingen. De 

aanbevelingen zijn: “A supervised pulmonary rehabilitation programme is recommended for patients with COPD 

(grade A)” en “If considering a structured home-based rehabilitation programme for selected patients with COPD, 

the following important factors need careful consideration: mechanisms to offer remote support and/or 

supervision, provision of home exercise equipment and patient selection (grade B).  

 

De ACP-richtlijn 

Diagnostiek bij indicatiestelling voor longrevalidatie 

De ACP standaard geeft geen informatie en/of aanbevelingen ten aanzien van diagnostiek ten behoeve van 

longrevalidatie. 

 

Verwijzing longrevalidatie bij verschillende patiëntengroepen  

Uit de ACP-richtlijn blijkt er bewijs te zijn dat het verwijzen naar longrevalidatie voor patiënten met ernstige 

COPD-klachten (FEV1 <50% predicted) effectief is. Dit is te verklaren vanuit het feit dat gecontroleerde studies 

met name deze groep patiënten includeren. Het bewijs voor de voordelen van multidisciplinaire longrevalidatie 

voor patiënten met milde COPD is minder duidelijk. De aanbeveling die wordt gegeven is: “ACP, ACCP, ATS, and 

ERS recommend that clinicians should prescribe pulmonary rehabilitation for symptomatic patients with a FEV1 

<50% predicted” (niveau bewijs: strong, level of evidence: moderate). Ten aanzien van minder ernstige COPD 

luidt de aanbeveling: “Clinicians may consider pulmonary rehabilitation for symptomatic or exercise-limited 

patients with an FEV1 >50% predicted” (niveau bewijs: weak, level of evidence: moderate). 

 

Longrevalidatie in verschillende settings 

Geen informatie beschikbaar. 

 

De CTS-richtlijn 

Diagnostiek bij indicatiestelling voor longrevalidatie 

De CTS-richtlijn geeft geen informatie en aanbevelingen ten aanzien van diagnostiek ten behoeve van 

longrevalidatie. 
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Verwijzing longrevalidatie bij verschillende patiëntengroepen 

Deelname aan longrevalidatie geeft positieve effecten ten aanzien van inspanningscapaciteit, dyspneu en 

kwaliteit van leven bij patiënten met matige, ernstige en zeer ernstige COPD. Momenteel bestaat onvoldoende 

bewijs om revalidatie aan te bevelen bij lichte COPD. De CTS-richtlijn beveelt het volgende aan: “It is strongly 

recommended that patients with moderate, severe and very severe COPD participate in pulmonary rehabilitation 

(grade 1C)”. De richtlijn beschrijft ook de respons van longrevalidatie tussen mannen en vrouwen. De 

aanbeveling van de richtlijn luidt: The benefits of PR are realized by both women and men. It is strongly 

recommended that both women and men be referred for PR (grade 1C)”. 

 

Longrevalidatie in verschillende settings 

De bevindingen van verschillende RCT’s en een meta-analyse bevestigen dat longrevalidatie binnen of buiten het 

ziekenhuis even effectief is ten aanzien van functionele uitkomstmaten, HRQL, exercise tolerance en dyspneu. 

De aanbeveling van de CTS-richtlijn luidt dan ook: ”There are no differences in major patient-related outcomes 

of PR between nonhospital- (community or home sites) or hospital-based sites. It is strongly recommended that 

all COPD patients have access to PR programs regardless of program site (grade 1A)”. 

 

De GOLD-richtlijn 

Diagnostiek bij indicatiestelling voor longrevalidatie 

Voordat wordt verwezen naar longrevalidatie moeten patiënten uitgebreid worden onderzocht. Dit onderzoek 

kan bestaan uit het opstellen van behandeldoelen, achterhalen van specifieke zorgwensen, in kaart brengen van 

rookstatus, indicatie van voedingsadvies en het in kaart brengen van zelfmanagement- en 

gezondheidsvaardigheden, sociale omgeving, aanwezigheid comorbiditeit en (on)mogelijkheden ten aanzien van 

oefenen. Er worden geen specifieke aanbevelingen beschreven welke instrumenten ingezet kunnen worden bij 

de screening en diagnostiek. 

 

Verwijzing longrevalidatie bij verschillende patiëntengroepen 

Longrevalidatie is voor elke patiënt geschikt. De effecten van revalidatie zijn aangetoond voor alle risicogroepen, 

maar het bewijs is voornamelijk sterk bij patiënten met matige en ernstige COPD (groep B, C en D). De 

aanbeveling die wordt gedaan, luidt: “Rehabilitation is indicated in all patients with relevant symptoms and/or a 

high risk for exacerbation (Evidence A)”. Er is minder bewijs ten aanzien van de effectiviteit van revalidatie na 

een acute exacerbatie. Enkele systematic reviews laten zien dat revalidatie na een acute exacerbatie de kans op 

heropname en mortaliteit verlaagd. “De aanbeveling luidt dan ook: pulmonary rehabilitation reduces 

hospitalizations among patients who have had a recent exacerbation (evidence B).” 

 

Longrevalidatie in verschillende settings 

Revalidatie kan plaatsvinden vanuit verschillende settings. Home-based revalidatie met minimale middelen is 

een gelijkwaardig alternatief voor zogenoemde ‘facility located outpatient rehabilitation’. Deze home-based 



Richtlijnanalyse en literatuurreview longrevalidatie                                                            Pagina 29 | 107 
  

optie is met name geschikt voor mensen die geen toegang hebben tot facility-based programma’s. Er worden 

geen aanbevelingen gedaan over longrevalidatie in verschillende settings.  

 

1.5 Overeenkomsten en verschillen tussen richtlijnen 

De Nederlandse richtlijnen geven aan dat alle COPD-patiënten gescreend moeten worden voor verwijzing naar 

longrevalidatie. De Nederlandse richtlijnen verwijzen hierbij naar de GOLD- en de MRC-dyspneuscore die richting 

kunnen geven bij het doorverwijzen. De KNGF-richtlijn en de LAN-zorgstandaard beschrijven een stapsgewijze 

opbouw. De KNGF-richtlijn geeft aan dat patiënten met een milde tot matige COPD (GOLD 1 en 2) en lichte 

achteruitgang van de inspanningscapaciteit (MRC <2) niet in aanmerking komen voor verwijzing naar 

multidisciplinaire revalidatie. Een belangrijke aanbeveling is dat patiënten met GOLD-stadium 2 of hoger met 

een MRC-score >2 kunnen worden doorverwezen naar een longarts voor (eventuele) indicatiestelling dat 

longrevalidatie aangewezen is. De internationale richtlijnen schrijven veel minder over de screening en 

diagnostiek voor het verwijzen van patiënten naar longrevalidatie. De ACP- en CTS-richtlijn geven helemaal geen 

informatie hierover. De BTS- en GOLD-richtlijn benadrukken met name het belang van specifieke diagnostiek 

(bijvoorbeeld ten aanzien van comorbiditeit, behandeldoelen, motivatie van patiënt) die richting kan geven aan 

de inhoud van longrevalidatie. Denk hierbij aan diagnostiek voor gerichte ‘pre-revalidatie’ interventies zoals 

cognitieve gedragstherapie. Het belang van specifieke diagnostiek wordt ook in de NVALT-richtlijn benadrukt. 

Richtlijnen geven geen grenswaarden voor doorverwijzing naar multidisciplinaire revalidatie. Sterkte van bewijs 

en niveau van aanbevelingen hieromtrent ontbreken.  

 

De KNGF-richtlijn en LAN-zorgstandaard geven weinig informatie over de bewijslast rondom verwijzing naar 

revalidatie bij verschillende groepen. Omdat het gunstige effect van longrevalidatie in alle ernstgroepen zijn 

beschreven en omdat er geen voorspellende factoren zijn die het succes van longrevalidatie voorspellen doet de 

NVALT-richtlijn de aanbeveling dat elke patiënt met participatie problemen in aanmerking komt voor 

longrevalidatie. Er is meer bewijs voor verwijzing naar multidisciplinaire longrevalidatie voor patiënten met 

ernstige COPD dan voor patiënten met matige COPD. Dit verschil in bewijs wordt met name beschreven in de 

internationale richtlijnen. De algemene aanbeveling is dat de ernstige groep (BTS: MRC-dyspneuscore van 3-5; 

GOLD: relevant symptoms/high risk for exacerbation; CTS: moderate, severe and very severe; ACP: FEV1 <50% 

predicted) moet worden doorverwezen naar longrevalidatie. Bewijs: Grade A (BTS), Evidence A (GOLD), Grade 

1C (CTS), strong (ACP). Bij lichte en matige COPD (BTS: MRC-dyspneuscore van 2; ACP: FEV1 >50% predicted) 

wordt longrevalidatie ook aanbevolen. Dit bewijs is zwakker, namelijk grade D (BTS) en weak (ACP). De meeste 

aanbevelingen zijn daarom met name gericht op de ernstigere groepen COPD-patiënten. De CTS- en GOLD-

richtlijn bevelen longrevalidatie aan voor alle COPD-patiënten. De aanbevelingen in de Nederlandse 

zorgstandaard en richtlijnen en de BTS zijn gericht op alle COPD-patiënten met beperkingen en/of 

participatieproblematiek. De ACP-richtlijn heeft, gezien de verschillen in bewijslast, twee verschillende 

aanbevelingen beschreven. Longrevalidatie wordt ook aanbevolen bij patiënten met chronische respiratoire 

insufficiëntie, stabiele cardiovasculaire aandoening, angst en/of depressie en die roken (Grade D, BTS). 
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Verwijzing naar longrevalidatie is even effectief bij mannen als vrouwen (Grade 1A, CTS). De BTS-richtlijn geeft 

wel een aparte aanbeveling voor indicatiestelling bij patiënten met AAA. De aanbeveling luidt: “A coexistent AAA 

<5.5 cm should not preclude referral to pulmonary rehabilitation and being included in moderate intensity aerobic 

exercise training, provided blood pressure is controlled (Grade D).” 

 

De KNGF-richtlijn beschrijft dat de wijze en setting waar longrevalidatie plaatsvindt (bijvoorbeeld 

thuisoefenprogramma vs. gesuperviseerde poliklinische en klinische programma’s) niet gepaard gaat met een 

verschil in bewezen effectiviteit. Sterkte van bewijs hiervoor ontbreekt. De NVALT-richtlijn geeft aan dat de 

positieve effecten van longrevalidatie zijn aangetoond in de extramurale (niveau 2), poliklinische (niveau 3) en 

klinische (niveau 3) setting. Allocatie naar setting kan daarom niet gebaseerd worden op gevalideerde criteria 

(niveau 4). De LAN-zorgstandaard beschrijft dat patiënten met een niet-ernstig ziektebeeld in de eerste lijn 

kunnen worden behandeld. COPD-patiënten met een ernstige ziektelast (complexe medische problematiek 

en/of complexe adaptatieproblematiek) worden geadviseerd om longrevalidatie te volgen in de tweede of derde 

lijn. De NVALT-richtlijn geeft aan dat vanuit het oogpunt van doelmatigheid moet worden aanbevolen om 

patiënten met geringe stoornis en zonder complexe problematiek te verwijzen naar de eerste lijn. Hierbij worden 

ook specifieke indicaties gegeven die kunnen helpen bij de keuze voor een bepaalde setting). De CTS en BTS-

richtlijn geven aan dat home-based longrevalidatie dezelfde verbeteringen geeft ten opzichte van begeleide 

ziekenhuis programma’s (CTS: evidence level 1+; BTS: Grade 1A). De BTS-richtlijn doet de aanbeveling dat alle 

COPD-patiënten toegang moeten hebben tot longrevalidatie, ongeacht waar dit plaatsvindt. Dit wordt ook 

bevestigd door de GOLD-richtlijn die aangeeft dat home-based revalidatie met minimale middelen een 

gelijkwaardig alternatief is voor zogenoemde ‘facility located outpatient rehabilitation’ (niveau ontbreekt). 
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1.6 Conclusie en discussie  

Bij sommige patiënten met COPD worden de gestelde behandeldoelen onvoldoende behaald. Deze COPD-

patiënten, die duidelijke participatieproblemen ervaren door de ziekte, komen in aanmerking voor 

longrevalidatie.  

 

Richtlijnen zijn uniform in hun uitspraak dat longrevalidatie een effectieve behandeloptie is bij COPD. 

Aanbevelingen om longrevalidatie voor te schrijven zijn krachtiger geformuleerd bij patiënten in een gevorderd 

stadium van de ziekte dan bij patiënten met matige COPD. Ernst is hierbij vaak gebaseerd op een FEV1-, MRC-

dyspneu- en/of GOLD-score. Diagnostiek ten aanzien van comorbiditeit, behandeldoelen en mate van motivatie 

van een patiënt geeft voornamelijk input voor de inhoud van longrevalidatie. Specifieke grenswaarden voor 

doorverwijzing naar longrevalidatie worden niet specifiek aanbevolen in de richtlijnen. Een MRC-score >2, GOLD 

2> en FEV1 <50% predicted worden in richtlijnen genoemd om de ernstige groepen te identficieren.  

 

De richtlijnen doen de aanbeveling dat alle COPD-patiënten toegang moeten hebben tot longrevalidatie, 

ongeacht de locatie. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen extramurale, poliklinische en klinische 

longrevalidatie. Richtlijnen geven hierbij aan dat home-based longrevalidatie dezelfde verbeteringen geeft ten 

opzichte van begeleide klinische programma’s. De mate van supervisie lijkt geen invloed te hebben op het effect 

van longrevalidatie. In de aanbevelingen wordt er geen onderscheid gemaakt tussen patiëntengroepen, zoals 

man/vrouw, het hebben van een depressie, of het wel of niet hebben van een (stabiele) cardiovasculaire 

aandoening.  
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2 Systematische literatuurreview 

2.1 Methoden 

Voor beantwoording van de onderzoeksvraag “Wat is de effectiviteit van multidisciplinaire longrevalidatie bij 

COPD-patiënten?” is een systematische review van wetenschappelijke literatuur uitgevoerd.  

 

Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag bestaat uit twee delen: 

• Wat is de effectiviteit van klinische multidisciplinaire longrevalidatie voor COPD-patiënten?  

• Wat is de effectiviteit van poliklinische multidisciplinaire longrevalidatie voor COPD-patiënten?  

Bij navolgende onderdelen van dit rapport is telkens een opsplitsing gemaakt naar klinische studies 

(onderzoeksvraag 1) en poliklinische studies (onderzoeksvraag 2). 

 

PICOT 

Er is gebruik gemaakt van de PICOT methodiek om de onderzoeksvragen te operationaliseren. PICOT verwijst 

naar de onderdelen “patients”, “intervention”, “comparator”, “outcome”, en “time” (Hurkmans et al., 2009). In 

tabel 2.1 zijn de verschillende onderdelen beschreven voor de klinische en poliklinische studies. De PICOT 

onderdelen vormen tevens de inclusiecriteria van onderhavige review.  

 

Studies met instabiele COPD-patiënten (die patiënten met recente acute exacerbatie includeerden) werden 

uitgesloten. Studies waarvan een gedeelte van de geïncludeerde patiënten instabiel was, werden meegenomen 

indien de resultaten apart werden gepresenteerd voor stabiele en instabiele patiënten. Indien de data niet apart 

beschikbaar werden gepresenteerd, zijn de auteurs van Nederlandse studies gecontacteerd met de vraag om de 

resultaten apart voor de stabiele patiëntengroep beschikbaar te stellen. Studies in andere talen dan Engels, 

Nederlands, Spaans, of Duits werden ook geëxcludeerd.  

 

De analyse wordt niet beperkt tot artikelen die zijn gebaseerd op patiënten behandeld in de Nederlandse 

praktijk. Alleen die vergelijkingen van resultaten werden meegenomen die relevant zijn voor de Nederlandse 

setting, en op in het onderzoek aangeboden manier ook in Nederland gerealiseerd kunnen worden (i.e. 

vergelijkingen over een interventie aangeboden in subtropisch versus gematigd klimaat zijn dit niet).  
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Tabel 2.1 PICOT-schema voor klinische en poliklinische studies 

Component Klinische studies Poliklinische studies 

Patients Volwassen patiënten met een COPD-diagnose 
die in aanmerking komen voor een 
longrevalidatie programma 

Volwassen patiënten met een COPD-diagnose 
die in aanmerking komen voor een 
longrevalidatie programma 

Intervention Multidisciplinaire klinische longrevalidatie 
met opname/overnachting in de tweede of 
derde lijn. 
Een multidisciplinair programma bestaat uit 
tenminste twee van de volgende modules: 
begeleiding bij stoppen met roken, 
oefentherapie, psychosociale ondersteuning, 
diëtetiek, ontspanningsoefeningen en 
lichaams-bewustheidsoefeningen, 
gezondheidseducatie, inhalatiemedicatie en 
orale steroïden, educatie van partner of 
huisgenoot, evaluatie van individuele 
behandeldoelen 

Multidisciplinaire poliklinische longrevalidatie 
zonder opname/overnachting.  
Een multidisciplinair programma bestaat uit 
tenminste twee van de volgende modules: 
begeleiding bij stoppen met roken, 
oefentherapie, psychosociale ondersteuning, 
diëtetiek, ontspanningsoefeningen en 
lichaams-bewustheidsoefeningen, 
gezondheidseducatie, inhalatiemedicatie en 
orale steroïden, educatie van partner of 
huisgenoot, evaluatie van individuele 
behandeldoelen 

Comparator Referentiebehandelingen, met name 
multidisciplinaire revalidatie zonder opname 
(zoals die aangeboden kan worden bij 
poliklinische revalidatie in een ziekenhuis) 
en/of multidisciplinaire revalidatie in een 
eerstelijnssetting; 

Multidisciplinaire revalidatie in een ander 
setting dan in de interventiegroep 

Outcomes Kwaliteit van leven (algemeen en ziekte-
specifiek), exacerbaties (ook het zorggebruik 
ervoor), (componenten van de) BODE-index 
(BMI, Airflow Obstruction, Dyspnea and 
Exercise Capacity), fysiek functioneren, 
longfunctie, sterfte, compliance (naleven van 
beweegadviezen, realiseren van goede 
voeding), succes van stoppen-met-roken 
behandeling, zorggebruik, veiligheid, 
ziekteactiviteit, terugkeer naar werk, sociale 
participatie 

Kwaliteit van leven (algemeen en ziekte-
specifiek), exacerbaties (ook het zorggebruik 
ervoor), (componenten van de) BODE-index 
(BMI, Airflow Obstruction, Dyspnea and 
Exercise Capacity), fysiek functioneren, 
longfunctie, sterfte, compliance (naleven van 
beweegadviezen, realiseren van goede 
voeding), succes van stoppen-met-roken 
behandeling, zorggebruik, veiligheid, 
ziekteactiviteit, terugkeer naar werk, sociale 
participatie 

Time Minimaal begin en einde 
longrevalidatieprogramma, idealiter het 
behandeleffect bij 6, 12, 24, en 36 maanden, 
effect van terugkomdagen/boostersessies 

Minimaal begin en einde 
longrevalidatieprogramma, idealiter het 
behandeleffect bij 6, 12, 24, en 36 maanden, 
effect van terugkomdagen/boostersessies 

 

Zoekstrategie 

Voor de systematische literatuurreview is de database PubMed doorzocht voor artikelen omtrent de effectiviteit 

van longrevalidatie. De reden dat alleen PubMed als zoekmachine is gebruikt, is vanwege de hoge sensitiviteit 

en specificiteit in het vinden van relevante papers (Glanville et al., 2009). Per onderzoeksvraag werd een aparte 

zoekstrategie opgezet.  

 

Voor de onderzoeksvraag betreffende de klinische studies werden studies meegenomen, ongeacht hun studie-

design, die tussen januari 2007 tot april 2018 zijn gepubliceerd. Overwegingen om artikelen vanaf 2007 mee te 

nemen, waren gebaseerd op de volgende redeneringen: 
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• De meeste verwijzingen gaan uit van de richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van COPD’ van de 

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). De meest recente versie 

daarvan, uit 2010, vervangt een eerdere versie uit 2007. Het is waarschijnlijk dat de richtlijn literatuur 

van vóór 2007 al beschrijft; 

• Longrevalidatieprogramma’s die vóór 2007 (en het verschijnen van de bovengenoemde NVALT-richtlijn) 

werden aangeboden, worden niet langer relevant geacht voor de huidige zorg, die zich aan deze (meest 

recente) richtlijn oriënteert, en waarbij de introductie van ketenzorg heeft geleid tot een grote 

verandering van usual care.  

 

Het zoeken naar klinische studies werd in maart 2018 in Pubmed gedaan met de volgende zoektermen: 

(Outcome[All Fields]) AND ("pulmonary disease, chronic obstructive"[mh] OR "bronchitis, chronic"[mh] OR 

COPD[tiab] OR COAD[tiab] OR COBD[tiab] OR AECOPD[tiab] OR "obstructive pulmonary"[tiab] OR "obstructive 

airways"[tiab] OR "obstructive lung"[tiab]) AND ("Rehabilitation"[mh] OR "Respiratory Therapy "[mh] OR 

"Physical Therapy Modalities "[mh] OR rehabilitat*[tiab] OR fitness*[tiab] OR exercis*[tiab] OR train*[tiab] OR 

physiotherap*[tiab] OR "physical therapy"[tiab] OR "physical therapist"[tiab]) AND ("2007/01/01"[PDat] : 

"3000/12/31"[PDat]). 

 

Voor de poliklinische studies werden alleen gerandomiseerde studies geïncludeerd. De tijdsperiode 2000-2018 

werd gehanteerd, vanwege de volgende redenering: 

• er worden minder veranderingen in de zorg verwacht in de niet-klinische settings. Waar 

multidisciplinaire longrevalidatie is vergeleken met gebruikelijke zorg (de medische zorg die de patiënt 

voor zijn ziekte ontvangt), werden studies vanaf het jaar 2008 geïncludeerd, aangezien de gebruikelijke 

zorg van tien jaar geleden niet meer vergelijkbaar is met de huidige zorg. In het bijzonder de introductie 

van ketenzorg voor mensen met COPD is hiervoor relevant.  

 

Voor poliklinische studies werd in twee stappen gezocht. Eerst werden de studies uit een eerder verschenen 

review (Wuytack et al., 2017) op onze inclusiecriteria van onderhavige review beoordeeld. De review van 

Wuytack et al. (2017) bekeek de effectiviteit van beweegprogramma´s voor COPD-patiënten in verschillende 

settings tot 2016. Aangezien de inclusiecriteria iets ruimer waren dan in de onderhavige systematische review 

werd ook beoordeeld of de geïncludeerde studies aan de in onderhavige review gehanteerde tijdsperiode 

voldeden, de interventies kwalificeerden als multidisciplinaire revalidatie, en of alleen stabiele COPD-patiënten 

werden geïncludeerd.  

 

In een tweede stap werd de search uit de review van Wuytack et al. (2017) geüpdatet. Dezelfde zoektermen 

(zoals te vinden in het supplement van Wuytack et al., 2017) werden gebruikt om in de periode van januari 2016 

tot februari 2018 naar literatuur te zoeken. Hierbij werd met de volgende zoektermen in Pubmed gezocht: 

("pulmonary disease, chronic obstructive"[mh] OR "bronchitis, chronic"[mh] OR COPD[tiab] OR COAD[tiab] OR 
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COBD[tiab] OR AECOPD[tiab] OR "obstructive pulmonary"[tiab] OR "obstructive airways"[tiab] OR "obstructive 

lung"[tiab]) AND ("Rehabilitation"[mh] OR "Respiratory Therapy "[mh] OR "Physical Therapy Modalities "[mh] 

OR rehabilitat*[tiab] OR fitness*[tiab] OR exercis*[tiab] OR train*[tiab] OR physiotherap*[tiab] OR "physical 

therapy"[tiab] OR "physical therapist"[tiab]) AND ("randomized controlled trial"[pt] OR randomly*[tiab] OR 

randomised*[tiab] OR randomized*[tiab] OR trial[tiab] OR groups[tiab] OR placebo*[tiab]) AND 

(("2016/01/01"[PDat] : "3000/12/31"[PDat])). 

 

Voor beide onderzoeksvragen werden bovendien referentielijsten van eerder gepubliceerde (Cochrane) reviews 

met de hand doorzocht voor in aanmerking komende studies.  

 

De titels en abstracts van alle geïdentificeerde studies werden gescreend door één onderzoeker [LS of JM]. In 

geval van een meningsverschil werd een tweede auteur betrokken [AA of JM]. Artikelen die werden geïncludeerd 

op basis van titel en abstract werden individueel beoordeeld op basis van hun full-text door twee auteurs [AA en 

JM]. 

 

Data-extractie en analyse 

De volgende data werden geëxtraheerd en gebruikt voor de analyse: inclusie- en exclusiecriteria, 

patiëntkarakteristieken, methodologische kwaliteit, een gedetailleerde beschrijving van interventie, de 

interventie in de vergelijkingsgroep(en), uitkomstmaten, meetinstrumenten, en resultaten. De bevindingen 

werden beschreven. De data van de geïncludeerde studies is geëxtraheerd door twee onderzoekers [AA en JM].  

 

Risico op bias beoordeling 

Ook werd de ‘risk of bias tool van de Cochrane Collaboration’ toegepast om de methodologische kwaliteit te 

beoordelen van de geïncludeerde studies (Higgins, 2011). Met deze tool kan systematisch worden geanalyseerd 

of de volgende methodologische aspecten gekenmerkt worden door een hoge, lage, of onbekende bias: random 

sequence generation, allocation concealment, blinding of participants and personnel, blinding of outcome 

assessment, incomplete outcome data, selective reporting, and other biases. 

Indien mogelijk werden subgroepanalyses verricht, gebaseerd op een onderscheid van de patiënten naar Global 

Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)-klasse, body-mass index (BMI), de airflow obstruction, 

dyspnea, and exercise (BODE)-index, en rookstatus. 

 

GRADE-beoordeling 

De Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE)-tool werd gebruikt om het 

bewijs per uitkomstmaat te beoordelen. Drie niveaus van bewijs werden gedefinieerd, zie tabel 2.2 (GRADE, 

2016). Een gerandomiseerde trial is beoordeeld als het hebben van een hoog niveau, quasi-experimentele 

studies als het hebben van een matig niveau, en observationele studies als het hebben van een laag niveau. Dit 
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is gebaseerd op de aanname dat randomisatie de beste methode is om variabelen te beheersen die de 

effectgrootte beïnvloeden.  

 

Tabel 2.2 Niveaus van bewijs (GRADE, 2016) 

Niveau Studiedesign Verantwoording 
Hoog Gerandomiseerde trial Het is onwaarschijnlijk dat verder onderzoek de onzekerheid 

omtrent de schatting van de effectgrootte (=effect size) 
vermindert 

Matig Quasi-experimentele studies Verder onderzoek zal waarschijnlijk de zekerheid van de effect 
size verbeteren 

Laag Observationele studies Verder onderzoek zal hoogstwaarschijnlijk de zekerheid van de 
effect size verbeteren 

 

Het bewijsniveau voor de uitkomstmaten wordt gedegradeerd, afhankelijk van de methodologische beperkingen 

van het onderzoek, de consistentie in resultaten, de directheid van het bewijsmateriaal, de nauwkeurigheid van 

de effectgrootte, en de aanwezigheid van publicatiebias. Zie tabel 2.3 voor de criteria. Een -1 of een -2 als 

gemiddelde score is gegeven aan een categorie indien de uitkomstmaat in hoge of lage mate voldeed aan de 

bijbehorende criteria.  

 

Voor de categorie methodologische beperkingen geldt dat bij één of twee beperkingen een score van -1 werd 

toegewezen en bij een combinatie van beperkingen een score van -2 met betrekking tot het niet blinderen van 

de toewijzing (allocation), de patiënten, het personeel, en/of de uitkomst beoordelaar, het hebben van een hoge-

drop out rate, het niet uitvoeren van een intention-to-treat analyse, en/of selectieve rapportage.  

Wat betreft de inconsistentie in resultaten, is er, indien spreiding in puntschattingen in studies waarneembaar 

was, een -1 toegewezen voor een lichte spreiding (baseline- en eindwaarden minder dan een factor twee 

verschil) en een -2 voor een grote spreiding (baseline- en eindwaarden meer dan een factor twee verschil).  

Voor indirect bewijs, werd een -1 gescoord indien er één of twee beperkingen werden waargenomen omtrent 

afwijkingen in de gebruikte patiëntenpopulatie, interventie, gebruikelijke zorg, zorgverlener, of uitkomstmaten 

dan aanbevolen, en een -2 gescoord bij een combinatie van beperkingen.  

In de categorie onnauwkeurigheid geldt bij één of twee beperkingen een score van -1 werd toegewezen en bij 

een combinatie van beperkingen een score van -2 met betrekking tot niet uitvoeren of niet behalen van een 

powerberekening, het hebben van niet-significante/deels significante resultaten, en het hebben van een 

kleine/matige steekproefgrootte.  

 

In de categorie publicatie bias werd een -1 gescoord indien studies een financieringsbron vanuit de industrie 

benoemden, en een -2 gescoord als dit in combinatie was met publicatiebias.  

Inspanningscapaciteit en kwaliteit van leven zijn de meest voorkomende uitkomstmaten in de geïncludeerde 

studies van onderhavige review, en zijn om deze reden meegenomen in de GRADE-beoordeling. Ook is de 

uitkomstmaat exacerbaties meegenomen in de GRADE-beoordeling. Deze uitkomstmaat wordt als cruciaal 

beschouwd, vanwege de grote impact die exacerbaties kunnen hebben op (gezondheidsgerelateerde) kwaliteit 
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van leven (Seemungal et al., 1998). Bovendien tonen studies aan dat exacerbaties geassocieerd zijn met een 

hoge sterftecijfer na ziekenhuisopname door exacerbatie (Connors et al., 1996; Almagro et al., 2002; 

Groenewegen et al., 2003; Fuso et al., 1995). 

 

Tabel 2.3 Criteria voor het degraderen van het niveau van bewijs 

Criteria Uitleg 
Methodologische beperkingen van het 
onderzoek 
 
(-1) voor serieuze methodologische 
beperkingen 
(-2) voor zeer serieuze beperkingen 

• Beperkte of onvoldoende zekerheid met betrekking tot 
het blinderen van toewijzing (‘allocation’), patiënten, 
personeel, en/of uitkomst beoordelaar  

• Drop-out hoger dan 20% en/of selectieve drop-out in een 
van de studiearmen 

• Geen intention-to-treat (ITT) analyse 

• Selectieve rapportage 

Inconsistentie 
 
(-1) voor belangrijke inconsistenties 
(-2) voor zeer belangrijke inconsistenties 

• Grote verschillen in het gevonden effect (statistische 
heterogeniteit) duiden op verschillen in het 
behandelingseffect 

Indirect bewijs 
 
(-1) voor sterke onzekerheid 
(-2) voor zeer sterke onzekerheid omtrent de 
directheid van bewijs 

• Effectgrootte op basis van indirecte 
behandelingsvergelijking 

• De gebruikte patiëntenpopulatie, interventie, 
gebruikelijke zorg, zorgverlener, of uitkomstmaten wijken 
af van die waarop de aanbeveling van toepassing is 

Onnauwkeurigheid 
 
(-1) voor sterke onnauwkeurigheid 
(-2) voor zeer sterke onnauwkeurigheid 

• Het onderzoek heeft geen voldoende power voor de 
overwogen uitkomstmaat 

• Er is een grote spreiding in puntschattingen 

Publicatiebias 
 
(-1) voor grote kans op publicatiebias 
(-2) voor zeer grote kans op publicatiebias 

• Visuele inspectie suggereert publicatiebias (bij voldoende 
studies om een funnel plot op te zetten) 

• Meerderheid van studies gefinancierd door de industrie 
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2.2 Resultaten klinische studies 

Studie inclusie 

In totaal 2.136 studies werden geïdentificeerd in PubMed. Deze studies werden gescreend op titel en abstract. 

De voornaamste redenen om in deze stap artikelen te excluderen waren dat de onderzochte interventie niet 

aansloot of monodisciplinair was (medicijnen, stoppen-met-roken, of andere interventies zoals een 

monodisciplinair beweeg- of zelfmanagement programma); dat het niet ging om COPD-patiënten; of dat het wél 

over revalidatie voor COPD-patiënten ging, maar niet over het effect ervan. Na screening van titel en abstract, 

werden er artikelen op full-text bekeken. Hiervan werden zeven klinische papers geïncludeerd in de review (zie 

Appendix E voor de referentielijst). Een overzicht van de artikelselectie inclusief redenen voor exclusie, is 

weergegeven in figuur 2.1. Eén Nederlandse auteur, wiens paper gecombineerde data presenteerde van zowel 

een stabiele als instabiele patiëntpopulatie (met opname na exacerbatie), werd benaderd met de vraag om de 

separate resultaten beschikbaar te stellen. Helaas was dit niet mogelijk en is deze studie niet meegenomen in 

onze analyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1  Flowchart artikelselectie klinische studies 

 

Studiedesign 

Studies hanteerden verschillende studiedesigns. Zes studies hadden een prospectief design (Haave et al., 2008; 

Haugen et al., 2007; Moullec et al., 2008; Skumlien et al., 2007; Russo et al., 2017; Van Helvoort et al., 2011), en 

één studie een retrospectief studiedesign (Greulich et al., 2015).  

De gebruikte studiedesigns waren observationele studies (n=3) (Greulich et al., 2015; Russo et al., 2017; Van 

Helvoort et al., 2011), pre-post studies (n=2) (Haave et al., 2008; Skumlien et al., 2007), een gerandomiseerde 

studie (n=1) (Haugen et al., 2007), en een gecontroleerde trial (n=1) (Moullec et al., 2008). 

 

Resultaten in PubMed
n=2.136

Screening full-text
n=40

Geïncludeerde 
studies

n=7

Geëxcludeerd:
Publicatie voor 2008: n=14

Geen opname/overnachting: n=6
Bevat deels ook outpatient patiënten: n=2

Start direct na exacerbatie: n=5
Niet in het Engels of Duits: n=2

Studieprotocol: n=2
Niet COPD-gerelateerd: n=1

Gaat niet over effect(en) van revalidatie: n=1

Geëxcludeerd o.b.v. titel en abstract: 
n=2.096
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PICOT 

In tabel 2.4 zijn de verschillende componenten van de PICOT weergeven per klinische studie. Vijf studies hadden 

geen controlegroep (Greulich et al., 2015; Haave et al., 2008; Haugen et al., 2007; Russo et al., 2017; Van Helvoort 

et al., 2011). Eén studie vergeleek een standaard nazorgprogramma met een poliklinisch onderhoudsprogramma 

nadat beide groepen een klinische longrevalidatie programma waren ondergaan (Moullec et al., 2008), en één 

studie vergeleek de interventiegroep met een wachtlijst controlegroep (Skumlien et al., 2007). 

Wat betreft de patiëntkarakteristieken zijn in drie studies COPD-patiënten zonder verdere klassering 

geïncludeerd (Haave et al., 2008; Haugen et al., 2007; Skumlien et al., 2007), in één studie matige tot ernstige 

COPD-patiënten met GOLD 2-3 (Moullec et al., 2008), in één studie ernstig tot zeer ernstige COPD-patiënten met 

GOLD 3-4 (Russo et al., 2017), in één studie matige tot zeer ernstige COPD-patiënten met GOLD 2-4 (Van Helvoort 

et al., 2011), en in één studie ernstige COPD-patiënten met GOLD 4 (Greulich et al., 2015).  

Geen van de studies maakten een onderscheid in de BODE-index. Eén studie maakte een onderscheid in de 

rookstatus van de patiënten voor inclusie van de deelnemers (Skumlien et al., 2007). Een andere belangrijke 

inclusiecriterium was de Forced Expiratory Volume in one second (FEV1) die drie studies gebruikten (Greulich et 

al., 2015; Haugen et al., 2007; Moullec et al., 2008). Patiënten werden geïncludeerd met een post-bronchodilator 

FEV1 van minder dan 30% voorspeld of bij een FEV1 minder dan 50% voorspeld met een partiële arteriële 

zuurstofspanning in arterieel bloed (PaO2) minder dan 60 mm Hg zoals gemeten bij de baseline meting (Greulich 

et al., 2015) of een FEV1 minder dan 80% voorspeld en de FEV1/Forced Vital Capacity (FVC) minder dan 70%, of 

een postbronchodilator FEV1/FVC minder dan 70% en een FEV1 van 30–79% voorspeld (Moullec et al., 2008). 

Patiënten werden voornamelijk geëxcludeerd als zij medische of psychiatrische problemen hadden, die de 

deelname aan het hele programma tegenspraken of niet mogelijk gemaakt zouden hebben (Moullec et al., 2008), 

als ze ernstig somatische of psychische problemen hadden (Haave et al., 2008), of bewegingsbeperkende 

cardiovasculaire of musculoskeletale aandoening hadden (Skumlien et al., 2007). In Helvoort et al., 2011 werden 

bewegingsbeperkende comorbiditeiten naast COPD expliciet als exclusiecriteria genoemd en ook in Haugen et 

al. (2007) werden patiënten met significante comorbiditeiten die deelname aan of voltooiing van het 

revalidatieprogramma zouden kunnen beperken, geëxcludeerd.  

Een breed scala aan uitkomstmaten werd gebruikt (zie tabel 2.4). De meest voorkomende uitkomstmaten waren 

kwaliteit van leven en inspanningscapaciteit.  

De meetmomenten van de uitkomstmaten vonden voornamelijk plaats aan het begin en einde van het 

programma. Daarnaast had één studie nog een follow-up meting na zes maanden (Haave et al., 2008), één studie 

na acht maanden (Haugen et al., 2007), en één studie een follow-up van zes en 12 maanden na het einde van 

het programma (Moullec et al., 2008) 

.
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Tabel 2.4  PICOT klinische studies 

Naam eerste 
auteur (jaar) 

Patients Intervention Comparator Outcomes Time (meetmomenten) 

Greulich et 
al. (2015) 

Patiënten met zeer ernstige 
COPD, GOLD 4, n=544 
 

Multidisciplinair 
programma 

Geen controlegroep, 
pre-post vergelijking 

Longfunctie, bewegingscapaciteit, 
bewegings-gerelateerde dyspneu, 
kwaliteit van leven, dyspneu 

Start en einde van 
programma 

Haave et al. 
(2008) 

COPD-patiënten, n=92 
 

Multidisciplinair 
programma 

Geen controlegroep, 
pre-post vergelijking 

Gezondheidsstatus, kwaliteit van 
leven, angst, samenwonen 

Start (2 weken voor start 
programma), 2 weken na 
einde programma, 6 maanden 
na einde programma 

Haugen et 
al. (2007) 

COPD-patiënten, 
subtropisch klimaat groep: 
n=60, gematigd klimaat 
groep n=36 

Multidisciplinair 
programma 

Subtropisch klimaat 
versus gematigd klimaat 
(irrelevante vergelijking 
voor deze review) 

Longfunctie (baseline), kwaliteit van 
leven, angst en depressie, 
inspanningscapaciteit, aantal 
exacerbaties, ziekenhuisopnames, arts 
consulten 

Start en einde programma, en 
8 maanden na einde 
programma 

Moullec et 
al. (2008) 

Patiënten met matige tot 
ernstige COPD, GOLD 2-3, 
standaard nazorg: n=16; 
poliklinisch onderhoud: 
n=11 

Multidisciplinair 
programma + 
poliklinisch 
onderhouds-
programma 

Multidisciplinair 
programma + standaard 
nazorg versus 
multidisciplinair 
programma + poliklinisch 
onderhoudsprogramma 

Inspanningscapaciteit, dyspneu, 
kwaliteit van leven, maximale 
inspanning, fysieke activiteit, 
zorggebruik, longfunctie 

Start en einde programma, 6 
en 12 maanden na einde 
programma (zorggebruik 
alleen start programma en na 
12 maanden) 

Russo et al. 
(2017) 

Patiënten met ernstige tot 
zeer ernstige COPD, GOLD 3-
4, n=76 
 

Multidisciplinair 
programma 

Geen controlegroep, 
pre-post vergelijking 

Gezondheidsstatus, 
inspanningscapaciteit, coping 
strategieën, cognitieve en 
psychologische klinische aandoeningen 

Start en einde van 
programma 

Skumlien et 
al. (2007) 

COPD-patiënten, geen 
huidige rokers, 
interventiegroep: n=40; 
controlegroep: n=20 

Multidisciplinair 
programma 

Multidisciplinair 
programma versus 
wachtlijst controlegroep 

Longfunctie, inspanningscapaciteit, 
perifere spierkracht, dyspneu, 
loopcapaciteit, kwaliteit van leven, 
functionele status 

Start en einde van 
programma 

Van 
Helvoort et 
al. (2011) 

Patiënten met matige tot 
zeer ernstige COPD, GOLD 2-
4, n=18 

Multidisciplinair 
programma 

Geen controlegroep, 
pre-post vergelijking 

Cardiopulmonale reacties op interval 
fietsen, armoefeningen en een test 
van functionele activiteiten van het 
dagelijks leven (ADL's) 

Start en einde van 
programma 

* Na 3 maanden bleven er 22 deelnemers over in de ziekenhuisgroep, en 9 deelnemers in de community groep. 
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Interventies 

In tabel 2.5 zijn de interventiecomponenten, de interventieduur, het totale aantal sessies, en de intensiteit 

weergegeven.  

Alle longrevalidatieprogramma’s in de klinische studies bestonden minstens uit een beweegprogramma en 

educatieve sessies. Opgemerkt moet worden dat Russo et al. (2017) geen beschrijving van de interventie geeft. 

In één studie (Haave et al., 2008) is uitgelegd uit welke onderwerpen de educatieve sessies uit bestonden 

namelijk de oorzaken, mechanismen, en behandelingen van COPD, leven met een chronische ziekte, optimale 

lichaamsbeweging, en sociale rechten voor patiënten met longziekten. Vier studies boden ook psychologische 

ondersteuning (Greulich et al., 2015; Haugen et al., 2007; Moullec et al., 2008; Van Helvoort et al., 2011), twee 

studies voedingsadviezen (Greulich et al., 2015; Moullec et al., 2008), één studie longfysiotherapie (Greulich et 

al., 2015), en één studie fysiotherapie (Van Helvoort et al., 2011). De studie van Greulich et al. (2015) benoemde 

expliciet “stoppen met roken consulten” in hun programma.  

 

De duur van de longrevalidatieprogramma’s was twee weken (Haugen et al., 2007), drie weken (Greulich et al., 

2015; Russo et al., 2017), vier weken (Haave et al., 2008; Skumlien et al., 2007), of 12 weken (Van Helvoort et al., 

2011). Moullec et al. (2008) had een klinisch programma van vier weken gevolgd door een 

nazorg/onderhoudsprogramma van 52 weken. 

 

Vier studies vonden plaats in een tweedelijnssetting (Moullec et al., 2008; Russo et al., 2017; Skumlien et al., 

2007; Van Helvoort et al., 2011) en drie studies vonden plaats in een derdelijnssetting (Greulich et al., 2015; 

Haave et al., 2008; Haugen et al., 2007). Het totale aantal sessies en de intensiteit van de 

programmacomponenten van de studies varieerde (tabel 2.5).  
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Tabel 2.5  Interventie componenten en intensiteit training klinische studies 

Naam eerste 
auteur (jaar) 

Interventiecomponenten Duur interventie 
(weken) 

Totale aantal sessies Intensiteit 

Greulich et 
al. (2015) 

Beweegprogramma (duurtraining en 
krachttraining), patiënt educatie, 
longfysiotherapie, bronchus draining measures, 
balneophysical measures, stoppen-met-roken 
consulten, initiatie van langdurige 
zuurstoftherapie en/of niet-invasieve beademing, 
psychologische ondersteuning en voedingsadvies 

3 weken Duurtraining: 1-2 sessies/dag van 1,5 uur, 5 
dagen/week 
Krachttraining: 7x2 min/dag, 7 dagen/week 
Longfysiotherapie: 5 dagen/week 
Bronchus drainage methode: 30 min/dag, 7 
dagen/week 

Duurtraining: 60-80% van 
persoonlijk maximum 
Krachttraining: hoge 
intensiteit 
 

Haave et al. 
(2008) 

Beweegprogramma, educatieve lezingen, leefstijl-
verander-ondersteuning, en social sharing 

4 weken 3-4 sessies van 45 min, 5 dagen/week - 

Haugen et al. 
(2007) 

Ziekte-educatie en optimalisatie van medische 
behandeling,  psychosociale ondersteuning, en 
beweegprogramma   

2 weken 7,5 uur/dag, 5 dagen/week - 

Moullec et 
al. (2008) 

Klinische programma: beweegprogramma 
(fietsen, lopen, algemene oefeningen, relaxatie), 
aerosol/drainage therapie, gezondheidseducatie, 
psychosociale ondersteuning, voedingsmonitoring 
Onderhoudsprogramma: beweegprogramma, 
gezondheidseducatie, psychosociale 
ondersteuning.  
Standaard nazorg: binnen eerstelijn 

Klinisch prog.: 4 
weken; 
nazorg/onderhoud: 
52 weken 

Klinische programma: 20 sessies 
Beweging: 4 uur/dag 
1) fietsen: 3x10 min met steeds 5 min rust, 
daarna 10 min stretchen en 30 min 
ontspanning 2) 2 uur wandelen 
Aerosol/drainage therapie: 1 uur/dag 
Educatie: 2 uur/week 
Psychosociale ondersteuning: 1 uur/week 
Voedingsmonitoring: 1 uur/week 
 
Onderhoudsprogramma: 
Beweging: 72 sessies, 3,5 uur/week 
Educatie: 12 sessies, 2 uur/maand 
Psychosociale ondersteuning: 12 sessies, 1 
uur/maand 

Klinische PR: 
Beweging 
Fietsen: gelijk aan 
ventilatoire drempel (Vth) 
hartslag 
Wandelen: 45 min bij 
ventilatoire drempel (Vth) 
intensiteit en 1,15 uur bij 
lagere loopsnelheid  

Russo et al. 
(2017) 

“Uitgebreid revalidatieprogramma”, verder geen 
beschrijving van revalidatieprogramma verstrekt 

3 weken - - 

“-“= niet gerapporteerd 
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Tabel 2.5  Interventie componenten en intensiteit training klinische studies (vervolg) 

Naam eerste 
auteur (jaar) 

Interventiecomponenten Duur interventie Totale aantal sessies Intensiteit 

Skumlien et 
al. (2007) 

Beweegprogramma, educatieve sessie, individuele 
begeleiding 

4 weken Duurtraining: 4-5 keer/week van 45 min, 5 
dagen/week 
Weerstandstraining: 3-4 keer/week van 45 
min, 5 dagen/week 
Educatieve sessies: 3-4 keer/week van 45 
min, 5 dagen/week 

Duurtraining: intensiteit 
verhoogd van 64% naar 
83% van initiële peak 
workrate and duur van 18 
naar 21 minuten 
Weerstandstraining: 2-3 
series van 10 herhalingen, 
verhoogd van 62% naar 
70% met een maximum 
herhaling van 15  

Van Helvoort 
et al. (2011) 

Beweegprogramma, educatie, fysiotherapie, 
ademhalings(her)training, en psychosociale 
ondersteuning 

12 weken Fysieke oefening: 3 sessies/week, 1,5 uur 
 

Interval fietsen: 60 
rotaties/min voor 2 
minuten, gevolgd door 2 
min rust, herhaald 5 keer, 
week 1: 50% van max. 
verkregen workload, 
verhoogd met 5-10 
W/week 
Arm oefening: tillen 
dumbbell 1-3 kg, duur 
oefening 2,5 min per arm 
(totaal: 5 min), gewicht 
dumbbell verhoogd met 
0,5 kg/week 

“-“= niet gerapporteerd 
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Risico op bias beoordeling 

Figuur 2.2 toont de risico op bias beoordeling (volledige details zijn te vinden in Appendix F). Er wordt een laag 

risico op bias geobserveerd in de categorieën ‘selective reporting (reporting bias)’, en de categorie ‘other bias’. 

De meeste studies hadden een onbekend risico op bias in de categorie ‘blinding of outcome assessment 

(detection bias)’. Studies scoorden een hoog risico op bias in de categorieën: ‘random sequence generations 

(selection bias)’, ‘allocation concealment (selection bias)’, en ‘blinding of participants and personnel 

(performance bias)’. Het niet-blinderen van patiënten, personeel, en/of uitkomst beoordelaar is inherent aan 

onder andere de pre-post vergelijking van de studies, en het niet-randomiseren van de trials. De studies Greulich 

et al., 2015; Haave et al., 2008; Moullec et al., 2008; Russo et al., 2017; Skumlien et al., 2007; en Van Helvoort et 

al., 2011 scoorden het laagst qua methodologische kwaliteit aangezien, er vier of meer categorieën waren 

waarop deze studies een hoog of onbekende risico hadden. De studie van Haugen et al., 2007 scoorde het hoogst 

qua methodologische kwaliteit, aangezien deze studievier of meer categorieën bevatten waarop ze een laag 

risico op bias hadden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.2  Risico op bias beoordeling klinische studies 

“+“= laag risico op bias 

“-”= hoog risico op bias 

“ “= onbekend risico op bias 
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Studieresultaten 

In tabel 2.6 zijn de resultaten per uitkomstmaat beschreven per klinische studie.  

Geen van de studies benoemde wat voor behandeling, indien relevant, patiënten kregen voordat de pre-meting 

plaatsvond in pre-post studies. Haave et al. (2008) hebben patiënten gerecruteerd van een ziekenhuis wachtlijst 

van longpatiënten voor behandeling en revalidatie. Haugen et al. (2007) includeerden patiënten die 

doorverwezen waren naar een klinisch longrevalidatieprogramma. Moullec et al. (2008) hadden patiënten 

gerecruteerd van drie lokale revalidatiecentra waar zij zojuist hun eerste klinische programma hadden gehad. 

Skumlien et al. (2007) includeerden patiënten die doorverwezen waren door hun (huis)arts voor een klinisch 

programma.  

 

In geen van de studieresultaten werd een onderscheid gemaakt tussen rokers en niet-rokers. Drie studies 

benoemen wel het aantal rokers en niet-rokers in de baseline patiëntkarakteristieken (Greulich et al., 2015; 

Haugen et al., 2007, Russo et al., 2017).  

 

Geen van de studies rapporteerde over re-integratie van patiënten in de maatschappij.  

Pre-post studies rapporteren dat een klinisch revalidatieprogramma statistisch significante verbeteringen 

oplevert, waarvan deels ook klinisch relevant (zie ook paragraaf ‘klinisch relevante verschillen’). Tussen een 

klinisch programma met standaard nazorgprogramma of een klinisch programma met een intensief poliklinisch 

onderhoudsprogramma zat weinig verschil, aangezien er gelijke resultaten werden gevonden binnen groepen 

(inspanningscapaciteit, maximale workload, VO2max), en tussen groepen (kwaliteit van leven, fysieke activiteit).  
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Tabel 2.6  Studieresultaten klinische studies 

Naam eerste 
auteur (jaar) 

Resultaten 

Greulich et 
al. (2015) 

Pre-post vergelijking: 
Inspanningscapaciteit (6-min looptest): significant en klinisch relevante toename van circa 50 m (baseline: 300 m; einde programma: 350 m)  
Bewegings-gerelateerde dyspneu (Borg-scale): met circa 0,6 significant omlaag gegaan (baseline: 4,7 units; einde programma: 4,1 units)  
Kwaliteit van leven (COPD Assessment Test): circa 3 eenheden significant en klinisch relevant omlaag gegaan (baseline: 23 units; einde programma: 
20 units)  
Longfunctie (FEV1): significant en klinisch verbeterd met 200 ml (baseline: 1000 ml; einde programma: 1200 ml) en residual volume significant 
omlaag gegaan met circa 200 ml (baseline: 4.750 ml: einde programma 4.550 ml) 
Dyspneu (modified Medical Research Council Scale): significant omlaag gegaan met circa 0,4 (baseline: 3,2 units; einde programma: 2,8 units) 

Haave et al. 
(2008) 

Pre-post vergelijking: 
Ervaren gezondheidsstatus (Breathing Problems Questionnaire) was significant verbeterd direct na einde programma, maar verdwenen bij zes 
maanden follow-up (effect size=0,16) (baseline: 10,3 units; einde programma: 9,5 units; na 6 maanden: 10,2 units). Geen significant verschil in 
kwaliteit van leven (perceived quality of life scale) en angst (Spielberger State and Trait Anxiety Inventory) 

Haugen et al. 
(2007) 

Pre-post vergelijking: 
De deelnemers zijn niet significant vooruit gegaan op kwaliteit van leven (SGRQ), behalve van de impact-subschaal, en angst en depressie (HADS). 
De vooruitgang binnen de groep is niet op statistische relevantie onderzocht, alleen voor het verschil tussen een subtropisch klimaat en een 
gematigd klimaat, die niet relevant is voor Nederland. 

Moullec et 
al. (2008) 

Klinisch programma + standaard nazorg versus klinisch programma + intensief poliklinisch onderhoud:  
Inspanningscapaciteit (6-min looptest): in de standaard nazorggroep ging de prestatie bij 6 en 12 maanden steeds achteruit. In de poliklinische 
onderhoudsgroep was de gelopen afstand bij 6 maanden en 1 jaar groter (baseline: 424,1 m; einde programma: 471,3 m; 6 maanden: 508,4 m; 12 
maanden; 510,6 m) dan bij het einde van het revalidatieprogramma met een klinisch relevant verschil bij 1 jaar van 75,8 m. 
Kwaliteit van leven (SGRQ): Beide interventiegroepen zijn klinisch significant verbeterd (drie domeinen van kwaliteit van leven: symptomen, 
activiteiten, impact). Ook is er een significant verschil tussen groepen ten voordele van poliklinische onderhoudsgroep (domeinen: symptomen – 
baseline: 68,1 units; einde programma: 59,0 units; 3 maanden: 56,2 units; 12 maanden: 45,5 units. Activiteit – baseline: 67,5 units; einde 
programma: 62,3 units; 6 maanden: 46,3 units; 12 maanden 46,2 units. Impact – baseline: 40,4 units; einde programma: 29,6 units; 6 maanden: 19,6 
units; 12 maanden: 16,0 units). Na 1 jaar was het verschil -18,5; -27,0; en -32,4 voor respectievelijk symptomen, activiteiten, en impact voor de 
poliklinische groep.   
Dyspneu (visual analog scale (VAS)): geen verschil tussen de groepen 
Maximal workload (cycle ergometer): significant verschil (13,44 W) in poliklinische onderhoudsprogramma (baseline: 51,5 W; einde programma: 
78,3 W; 6 maanden: 86,5 W; 12 maanden: 86,1 W). Geen verschil tussen groepen. 
VO2 max: significant verschil in beide groepen (standaard nazorggroep - baseline: 14,9 ml/min/kg; einde programma: 16,3 ml/min/kg; 6 maanden: 
14,6 ml/min/kg; 12 maanden: 14,4 ml/min/kg. Poliklinische onderhoudsgroep - baseline: 14,3 ml/min/kg; einde programma: 15,4 ml/min/kg; 6 
maanden: 17,7 ml/min/kg; 12 maanden 16,2 ml/min/kg). Geen significant verschil tussen groepen. 
Longfunctie (FEV): geen verschil binnen groepen en tussen groepen. 



Richtlijnanalyse en literatuurreview longrevalidatie                                                            Pagina 49 | 107 
  

Tabel 2.6  Studieresultaten klinische studies (vervolg)  

Naam eerste 
auteur (jaar) 

Resultaten 

Moullec et 
al. (2008) 
[vervolg] 

Fysieke activiteit (Voorrips questionnaire): significant verschil tussen groepen na 1 jaar (Δ 6,9 units) ten voordele van poliklinische groep (baseline: 
niet gerapporteerd; einde programma: 5,8 units; 6 maanden: niet gerapporteerd; 12 maanden: 12,0 units).  
Zorggebruik (self-report): aantal dagen in ziekenhuis significant afgenomen in poliklinische groep na 1 jaar (1 jaar voor programma: 3,0 dagen; 1 jaar 
na einde programma: 0,0 dagen). 

Russo et al. 
(2017) 

Pre-post vergelijking: 
Inspanningscapaciteit (6-min loop test): Significant verschil van 94,0 meter (baseline: 99,2 m; einde programma: 193, 2 m). 
Binnen groep met goede 6-min looptest resultaten (verschil groter dan 120 m) werd een positieve relatie gevonden met de volgende coping 
strategieën: zelf-afleiding met actieve coping, en actieve coping met planning.  
In de groep met matige 6-min looptest resultaten (verschil tussen 20 m en 120 m) werden positieve relaties gevonden met de coping strategieën 
zelf-afleiding met planning.  
In de no-responder 6-min looptest groep (loopafstand kleiner dan 20 m) werden er geen correlaties gevonden met coping strategieën.  

Skumlien et 
al. (2007) 

Pre-post vergelijking: 
Significante verschillen op kwaliteit van leven (SGRQ) (-7 units), arm (6%) en been (15%) spierkracht, spier contractie, VO2 peak (6%), peak 
workrate (60%), loopcapaciteit d.m.v. uithoudingsvermogen op loopband (93%) en dyspneu op 70% van peak workrate. Geen significant verschil in 
loopcapaciteit d.m.v. 6-min looptest. Baseline waarden en post-programma waarden niet gerapporteerd.  

Van Helvoort 
et al. (2011) 

Pre-post vergelijking: 
Fiets belasting (cycle ergometer) (baseline: 89 W; einde programma: 93 W), armgewichten (baseline: 1,1 kg; einde programma: 1,9 kg), aantal 
herhalingen (baseline: 76: einde programma: 66), en loopafstand (6-min looptest) (baseline: 92 m; einde programma: 106 m) significant verhoogd 
na longrevalidatieprogramma. 
Interval fietsen maximale workload verschilde niet significant na longrevalidatie programma (baseline: 89 W; einde programma: 93 W), the 
constant workrate cycling test: verbetering in inspanningsactiviteit na programma (150% toename in duur). 
Op iso-intensiteit: geen cardiopulmonaire verschillen. 
Trainingsduur van constant workrate fietsen (baseline: 3,9 min; einde programma: 10,4 min) en afstand van 6-min looptest (baseline: 92 m; einde 
programma: 106 m) nam klinisch significant toe van met respectievelijk 160% en 14% na PR. 
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GRADE-beoordeling en effectiviteit 

De meest voorkomende uitkomstmaten (inspanningscapaciteit en kwaliteit) en cruciale uitkomstmaat 

(exacerbaties) zijn meegenomen in de GRADE-beoordeling. Zes studies vergeleken de baselinemeting met de 

nameting na een klinisch revalidatieprogramma (Greulich et al., 2015; Haave et al., 2008; Haugen et al., 2007; 

Russo et al., 2017; Skumlien et al., 2007; Van Helvoort et al., 2011). In alle studies werd er een significant effect 

op tenminste één uitkomstmaat gevonden. In tabel 2.7 is de samenvatting van de GRADE-beoordeling 

weergegeven. Zes studies hadden inspanningscapaciteit als uitkomstmaat (Greulich et al., 2015; Haugen et al., 

2007; Moullec et al., 2008; Russo et al., 2017; Skumlien et al., 2007; Van Helvoort et al., 2011), vijf studies 

kwaliteit van leven (Greulich et al., 2015; Haave et al., 2008; Haugen et al., 2007; Moullec et al., 2008; Skumlien 

et al., 2007), en één studie exacerbaties (Haugen et al., 2007).  

 

Wat betreft de methodologische beperkingen van de studies per uitkomstmaat is ‘zeer serieus’ gescoord op 

inspanningscapaciteit en kwaliteit van leven, vanwege het vaak voorkomen van een hoog of onbekend risico op 

de verschillende bias categorieën, een hoge drop-out rate, en het niet uitvoeren of niet rapporteren van een 

intention-to-treat (ITT) analyse. Op de uitkomstmaat exacerbaties is ‘serieus’ gescoord.  

 

Bij inconsistentie is voor inspanningscapaciteit is ‘serieus’ gescoord vanwege spreiding in puntschattingen in de 

studies. Studies die de baselinemetingen met de metingen aan het einde van het programma hebben vergeleken, 

variëren voor inspanningscapaciteit (6-min looptest) de baselinemetingen van 92 m tot 300 m, en de 

eindmetingen van 106 m tot 350 m. Voor de 6-minuten looptest werd in bijna alle studies die een baseline- en 

eindmeting hebben, een significante verbetering gevonden met verschillen van 50 m tot 94 m (Greulich et al., 

2015; Russo et al., 2017; Van Helvoort et al., 2011). Ook op anderen fysieke uitkomstmaten werden, indien 

gemeten, significante effecten gevonden, zoals op spierkracht, de peak workrate en uithoudingsvermogen.  

 

Voor kwaliteit van leven is in de categorie inconsistentie ‘onbekend’ gescoord, vanwege de toepassing van 

verschillende meetinstrumenten waardoor moeilijk een vergelijking gemaakt kan worden met betrekking tot de 

spreiding in puntschattingen. De baselinemetingen kunnen niet vergeleken worden met de eindmetingen van 

het programma door het gebruik van de COPD Assessment Test, de perceived quality of life scale, en de SGRQ, 

waarvan voor de laatste genoemde geldt dat de baselinewaarden en waarden aan het einde van het programma 

niet zijn gerapporteerd. Op kwaliteit van leven werden verschillende resultaten gevonden. Eén keer ging deze 

vooruit met een klinisch relevant verschil (Greulich et al., 2015), drie keer een significant verschil (Haugen et al., 

2017; Moullec et al., 2008; Skumlien et al., 2007), en één keer niet (Haave et al., 2008).  

 

Voor de uitkomstmaat exacerbaties is ook ‘onbekend’ gescoord, omdat de studieresultaten niet relevant waren 

in onze analyse vanwege de vergelijking tussen een subtropisch versus gematigd klimaat.  

 



Richtlijnanalyse en literatuurreview longrevalidatie                                                            Pagina 51 | 107 
  

Voor onnauwkeurigheid scoorden alle drie de uitkomstmaten ‘serieus’, vanwege het niet uitvoeren of niet 

behalen de van de powerberekening, en het hebben van een matige steekproefgrootte.  

 

Voor indirect bewijs heeft er geen degradatie plaatsgevonden, omdat de geïncludeerde studies voldeden aan de 

PICOT. Indien studies melding maakten over usual care, werd dit niet verder toegelicht in de studies. Ook voor 

publicatiebias heeft er geen degradatie plaatsgevonden, omdat studies niet gefinancierd zijn door de industrie 

of omdat studies geen financieringsbron rapporteren.  

 

De I2-test is een veelvoorkomende methode om statistische heterogeniteit aan te duiden, waarbij het percentage 

in variatie tussen de puntschattingen van de verschillende studies wordt aangegeven. Vanwege heterogeniteit 

in experimentgroepen, studiedesigns, en revalidatieprogramma’s in onderhavige review, is het niet mogelijk om 

de data van de geïncludeerde studies te poolen, en daardoor de gepoolde kwantitatieve resultaten te 

rapporteren. Bovendien, kan de I2-test bij een beperkt aantal geïncludeerde studies (minder dan tien) de 

heterogeniteit niet altijd even goed detecteren (Ioannidis et al., 2007).  

 

Op basis van de vijf eerdergenoemde categorieën methodologische beperkingen, inconsistentie, indirect bewijs, 

onnauwkeurigheid, en publicatiebias, is de kwaliteit van de uitkomstmaten inspanningscapaciteit en kwaliteit 

van leven laag. De uitkomstmaat exacerbaties scoort matig. De volledige details van de GRADE-beoordeling zijn 

te vinden in Appendix G. 

 

COPD-specifiekere uitkomsten, zoals de (bewegingsgerelateerde) dyspneu gemeten door de Borg-schaal en 

modified Medical Research Council schaal (Greulich et al., 2015; Skumlien et al., 2007), en FEV (Greulich et al., 

2015) lieten significante verbeteringen zien, indien gemeten (Greulich et al., 2015). 

De interventie in de studie van Van Helvoort et al. (2011) duurde duidelijk langer dan die van de andere studies 

(12 weken vergeleken met 2-4 weken). De enige gezamenlijke uitkomstmaat met de andere studies is de 6-

minuten looptest. Op deze uitkomstmaat is de verbetering niet groter dan in de andere studies (92±6 m op 

baseline, 106±7 m post-interventie, p<0,05).  

 

Twee studies hadden een follow-up meting na het einde van het programma: Haave et al. (2008) bij zes maanden 

na afloop, en Haugen et al. (2007) na acht maanden na afloop. De studie van Haave et al. (2008) had een 

significant effect gevonden bij het einde van het programma t.o.v. van het begin op ervaren gezondheidsstatus 

zoals gemeten met de Breathing Problems Questionnaire. Dit effect bleef niet behouden bij de follow-up meting. 

In de studie van Haugen et al. (2007) zijn alle veranderingen op de kwaliteit van leven (gemeten met de SGRQ) 

en angst en depressie (gemeten met de HADS) van baseline tot einde programma t.o.v. baseline tot 8 maanden 

follow-up weer achteruitgegaan. De veranderingen zijn niet statistisch getoetst (alleen het verschil tussen de 

groepen in subtropisch versus gematigd klimaat, wat voor Nederland niet relevant is).  
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Nazorgprogramma´s na multidisciplinaire klinische revalidatie   

Eén studie (Moullec et al., 2008) vergeleek een intensief, 52 weken durende, poliklinisch nazorgprogramma met 

de standaard nazorgprogramma (schriftelijk advies over een thuisnazorg-revalidatieprogramma). Beide groepen 

hadden direct van tevoren deelgenomen aan een vier weken durende multidisciplinair klinisch 

revalidatieprogramma. De prestatie op de 6-minuten looptest ging in de standaard nazorggroep steeds 

significant achteruit bij 6 en 12 maanden, terwijl dit in de intensieve groep steeds vooruitging (van 424,1 m ± 

94,5 m op baseline naar 510,6 m ± 80,2 m op 12 maanden; p<0,05). Dit is meer dan de minimal clinically 

important difference (MCID) van 54 m. Op de SGRQ-kwaliteit van leven-vragenlijst werd op 12 maanden een 

significant verschil tussen de twee groepen gevonden voor de subschalen “symptoms”, “activities” en “impact”. 

Het zorggebruik verschilde tussen de groepen op 12 maanden voor ziekenhuisdagen, en was lager in de 

intensieve nazorggroep met thuisbezoeken van de huisarts. Voor dyspneu, longfunctie, en maximale workload 

was er geen verschil tussen de groepen.  

 

Klinisch relevante verschillen 

Enkele studies benoemen de drempelwaarde (het minimale klinisch verschil) om uitkomstmaten als klinisch 

relevant te bestempelen. Wat betreft de 6-min looptest was de drempelwaarde 25 m in Van Helvoort et al. 

(2011) (Holland et al., 2010), 26 m in Greulich et al. (2015) (Puhan et al., 2011), 30 m in Russo et al. (2017) 

(Redelmeier et al., 1997), en 54 m in Moullec et al. (2008) (Redelmeier et al., 1997). In alle studies werd er een 

klinisch relevant verschil gevonden. In Moullec et al. (2008) werd alleen in de groep die poliklinisch 

onderhoudsprogramma ontving na een jaar, een klinisch relevant verschil gevonden. 

 

Door Greulich et al. (2015) is voor de COPD assessment test (CAT) om kwaliteit van leven te bepalen de 

drempelwaarde van twee units gebruikt (Kon et al., 2014), welke ook werd behaald na het voltooien van het 3-

weekse revalidatieprogramma.  

Voor de St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) om de gezondheidsstatus/kwaliteit van leven te bepalen 

hanteerde Moullec et al. (2008) een verschil van 4.0 units als het minimale klinisch verschil (Jones, 1994), welke 

werd behaald tussen groepen na 1 jaar.  

Voor de drempelwaarde van longfunctie werd door Greulich et al. (2015) een verschil van 100-140 ml in post-

bronchodilator FEV1 gehanteerd (Cazzola et al., 2008), welke werd behaald na het voltooien van het 3-weekse 

revalidatieprogramma.  

Wat betreft de trainingsduur gedurende submaximale beweegtesten hanteerde Van Helvoort (2011) een verschil 

van 33% van baseline als drempelwaarde van constant workrate oefeningen (Puente-Maestu et al., 2009), welke 

werd behaald na voltooiing van het 12-weekse revalidatieprogramma. 
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Tabel 2.7  GRADE-beoordeling klinische studies   

Kwaliteitsbeoordeling Summary of findings 
Aantal 
studies 

Studiedesign Methodolo-
gische 
beperkingen 

Inconsis- 
tentie 

Indirect 
bewijs 

Onnauw-
keurigheid 

Publicatie-
bias 

n 
(interventie 
en controle) 

Effect Kwaliteit Gewicht 

Inspanningscapaciteit 

6 Retrospectief 
observationeel, 
prospectief 
observationeel, 
gerandomiseerde trial, 
controlled trial  

Zeer serieus Serieus Geen 
degradatie 

Serieus Geen 
degradatie 

Niet mogelijk (geen 
gepoolde data) 

⨁⨁◯◯ Belangrijk 

Kwaliteit van leven  

5 Retrospectief 
observationeel, 
prospectief 
observationeel, pre-post 
design, gerandomiseerde 
trial, controlled trial 

Zeer serieus Onbeoordeel-
baar 

Geen 
degradatie 

Serieus Geen 
degradatie 

Niet mogelijk (geen 
gepoolde data) 

⨁⨁◯◯ Belangrijk 

Exacerbaties 

1 Gerandomiseerde trial Serieus Onbeoordeel-
baar 

Geen 
degradatie 

Serieus Geen 
degradatie 

Niet mogelijk (geen 
gepoolde data) 

⨁⨁⨁◯ Cruciaal 
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2.3 Resultaten poliklinische studies 

Studieinclusie 

De artikelselectie voor de poliklinische studies bestaat uit twee delen: op basis van de Wuytack review (Wuytack 

et al., 2017) en een search in PubMed. De review van Wuyctack had 10 originele trials, waarvan alle 10 werden 

gescreend op basis van hun full-tekst. Hiervan werden vijf studies geïncludeerd in onderhavige analyse. De search 

in PubMed leverde 614 resultaten op, waarvan 581 papers werden geëxcludeerd op basis van titel en abstract. 

De meest voorkomende redenen voor exclusie waren dat geen revalidatieprogramma geëvalueerd werd, dat 

geen verschillende settings vergeleken werden, dat de studies reviews of meta-analyses waren, of dat alleen een 

studieprotocol beschikbaar was. Van de resterende 33 studies werden na het lezen van de full-text vier studies 

geïncludeerd, resulterend in een totaal van negen studies (Appendix H). Een overzicht van de artikelselectie 

inclusief redenen voor exclusie, is weergegeven in figuur 2.3. 

 

Figuur 2.3 Flowchart artikelselectie poliklinische studies 

 

Algemene studiekenmerken 

Acht studies hanteerden een randomised controlled trial (RCT) (Bourne et al., 2017; Chaplin et al., 2017; Güell et 

al., 2008; Holland et al., 2017; Horton et al., 2018; Maltais et al., 2008; Mendes-de Oliveira et al., 2010; 

Vasilopoulou et al., 2017), en één studie was een gerandomiseerde trial (Elliot et al., 2004). 

 

  

Originele trials 
review Wuytack

n=10

Screening full-text
n=10

Geïncludeerde 
studies

n=9

Geëxcludeerd o.b.v. titel en abstract: 
n=0

Screening full-text
n=33

Geëxcludeerd:
Niet multidisciplinair: n=3
Publicatie voor 2000: n=1

Alleen abstract beschikbaar: n=1

Resultaten in 
PubMed

n=614
Geëxcludeerd o.b.v. titel en abstract: 

n=581

Geëxcludeerd:
Geen verschillende settings: n=19

Geen RCT: n=1
Irrelevante interventie: n=3

Protocol: n=3
Gaat niet over effect(en) van 

revalidatie: n=2
Review/meta-analyse: n=1
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PICOT 

In tabel 2.8 zijn de verschillende componenten van PICOT weergeven per poliklinische studie.  

In de poliklinische/niet-klinische arm zijn meerdere interventies meegenomen in de studies waarvan er acht 

(deels) poliklinisch zijn (Chaplin et al., 2017; Elliot et al., 2004; Güell et al., 2008; Holland et al., 2017; Horton et 

al., 2018; Maltais et al., 2008; Mendes-de Oliveira et al., 2010; Vasilopoulou et al., 2017), acht (deels) vanuit huis 

(Bourne et al., 2017; Elliot et al., 2004; Güell et al., 2008; Holland et al., 2017; Horton et al., 2018; Maltais et al., 

2008; Mendes-de Oliveira et al., 2010; Vasilopoulou et al., 2017), drie (deels) community-based (Bourne et al., 

2017; Chaplin et al., 2017; Elliot et al., 2004), twee web-based (Bourne et al., 2017; Chaplin et al., 2017), twee 

vanuit de gebruikelijke zorg (Mendes-de Oliveira et al., 2010; Vasilopoulou et al., 2017), en twee (deels) klinisch 

(Clini et al., 2001; Vasilopoulou et al., 2017). 

 

Wat betreft de patiëntkarakteristieken zijn in vier studies COPD-patiënten zonder verdere klassering 

geïncludeerd (Bourne et al., 2017; Chaplin et al., 2017; Holland et al., 2017; Horton et al., 2018), in drie studies 

stabiele COPD-patiënten (Maltais et al., 2008; Mendes-de Oliveira et al., 2010; Vasilopoulou et al., 2017), één 

studie includeerde patiënten met matig tot ernstige COPD met GOLD 2-3 (Elliot et al., 2004), en één studie met 

ernstig tot zeer ernstige COPD met GOLD 3-4 (Güell et al., 2008).  

 

Geen van de studies maakten een onderscheid in de BODE-index als inclusiecriterium. Drie studies maakten een 

onderscheid in de rookstatus van de patiënten ten behoeve van de inclusie van de deelnemers (Güell et al., 2008; 

Holland et al., 2017; Maltais et al., 2008). Vijf studies gebruikten de FEV1 ook als een inclusiecriterium waarbij de 

FEV1 minder dan 80% voorspeld moest zijn (Chaplin et al., 2017; Vasilopoulou et al., 2017) of minder dan 70% 

(Maltais et al., 2008), en de FEV1/FEV ratio minder dan 70% moest zijn (Chaplin et al., 2017; Maltais et al., 2008; 

Vasilopoulou et al., 2017). In Elliot et al. (2004) moest de FEV1 tussen de 34% en 37% voorspeld zijn en in Güell 

et al. (2008) tussen de 30% en 50%. Vier studies maakten gebruik van de Medical Research Council (MRC) score 

als inclusiecriterium, waarbij de score hoger dan twee moest zijn (Bourne et al., 2017; Maltais et al., 2008) of 

tussen de twee en vijf moest liggen (Chaplin et al., 2017; Horton et al., 2018). Studies excludeerden veelal 

patiënten die andere medische aandoeningen hadden (bijv. cardiovasculaire aandoeningen, cognitieve 

problemen, lichamelijke problemen die beweging onmogelijk maken) (Bourne et al., 2017; Chaplin et al., 2017; 

Elliot et al., 2004; Güell et al., 2008; Maltais et al., 2008; Mendes-de Oliveira et al., 2010; Vasilopoulou et al., 

2017). 

 

Een breed scala aan uitkomstmaten werd gebruikt (zie tabel 2.8). De meest voorkomende uitkomstmaten zijn 

kwaliteit van leven en inspanningscapaciteit. 

 

De meetmomenten vonden voornamelijk plaats aan het begin en einde van het programma. Güell et al. (2008) 

had daarnaast een follow-up van zes maanden na het einde van het programma en Holland et al. (2017), Horton 

et al. (2018), en Maltais et al. (2008) en hadden een follow-up van 12 maanden.
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Tabel 2.8  PICOT poliklinische studies 

Naam eerste 
auteur (jaar) 

Patients Intervention Comparator Outcomes Time (meetmomenten) 

Bourne et al. 
(2017) 

COPD-patiënten, web-
based groep: n=64; 
face-to-face groep: 
n=26 

Web-based 
programma  

Web-based programma 
versus face-to-face 
programma; pre-post 
vergelijking 

Fysieke prestatie, 
gezondheidsstatus, respiratoire 
kwaliteit van leven, angst en 
depressie, en veiligheid 

Start en einde programma 
Veiligheid: start elke sessie 
(2x/week) en einde prog. (face-
to-face); wekelijks telefonisch 
en einde prog. (web-based 
progr.) 

Chaplin et al. 
(2017) 

COPD-patiënten, 
poliklinisch programma 
groep: n=40, web-
based groep: n=22  

Web-based 
programma 

Poliklinisch programma 
versus web-based 
programma; pre-post 
vergelijking 

Inspanningscapaciteit, fysieke 
capaciteit, kwaliteit van 
leven/gezondheidsstatus, angst 
en depressie, 
informatiebehoeften, 
patiëntkosten, fysieke activiteit,  

Start en einde programma 

Elliot et al. 
(2004) 

Patiënten met matige 
tot ernstige COPD, 
GOLD 2-3, 
Poliklinisch 
ziekenhuis/thuis: n=12, 
poliklinische 
ziekenhuis/community: 
n=18, community: 
n=13* 

1) Ziekenhuis 
poliklinisch programma 
+ thuisprogramma; 2) 
ziekenhuis poliklinisch 
programma + 
community based 
programma; 3) 
community 
programma 

1) Ziekenhuis poliklinisch 
programma + 
thuisprogramma versus 2) 
ziekenhuis poliklinisch 
programma + community 
based programma versus 
3) community programma; 
pre-post vergelijking + 
follow-up 

Fysieke activiteit, kwaliteit van 
leven, longfunctie 

0, 12, 24 en 52 weken 

Güell et al. 
(2008) 

Patiënten met ernstige 
tot zeer ernstige COPD, 
GOLD 3-4, poliklinische 
groep: n=29, 
thuisgroep: n=28 

Thuisprogramma en 
ziekenhuis poliklinisch 
programma 

Thuisprogramma versus 
ziekenhuis poliklinisch 
programma; pre-post 
vergelijking + follow-up 

Functionaliteit 
ademhalingsspieren, resistentie 
ademhalingsspieren, 
armspierkkracht, 
beenspierkracht, kwaliteit van 
leven 

Start en einde programma, en 
24 weken (zes maanden) na 
einde programma 

Holland et 
al. (2017) 

COPD-patiënten, 
poliklinische groep: 
n=62, thuisgroep: n=62  

Thuisprogramma Poliklinisch centre-based 
groepsprogramma versus 
thuisprogramma; pre-post 
vergelijking + follow-up 

Functionele 
inspanningscapaciteit, dyspneu-
gerelateerde kwaliteit van 
leven, self-efficacy, angst en 
depressie, fysieke activiteit 

Start en einde programma, en 
52 weken na einde programma 
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Tabel 2.8  PICOT poliklinische studies (vervolg) 

Naam eerste 
auteur (jaar) 

Patients Intervention Comparator Outcomes Time (meetmomenten) 

Horton et al. 
(2018) 

COPD-patiënten, 
poliklinisch centre-
based groep: n=70, 
thuisgroep: n=75 

Center-based 
poliklinisch programma 

Center-based poliklinisch 
programma versus 
thuisprogramma; pre-post 
vergelijking + follow-up 

Dyspneu-gerelateerde kwaliteit 
van leven, vermoeidheid, 
emotioneel functioneren, 
beheersing, angst en depressie, 
self-efficacy, beweegtolerantie 

Start en einde programma, en 
52 weken na einde programma 

Maltais et al. 
(2008) 

Stabiele COPD-
patiënten, thuisgroep: 
n=107, poliklinische 
groep: n=109 

Thuisprogramma Thuisprogramma versus 
poliklinisch programma; pre-
post vergelijking + follow-up  

Dyspneu-gerelateerde 
kwaliteit van leven, 
gezondheidsstatus, 
inspanningstolerantie, 
longfunctie, veiligheid 

Start en einde programma, 52 
weken na start programma 

Mendes-de 
Oliveira et al. 
(2010) 

Stabiele COPD-
patiënten, 
Thuisgroep: n=33, 
poliklinische groep: 
n=23, controle groep: 
n=29 

1) Poliklinisch 
programma; 2) 
Thuisprogramma  

1) Poliklinisch programma 
versus 2) thuisprogramma 
versus 3) controle; pre-post 
vergelijking 

Fysiek functioneren, BODE-
index 

Start en einde programma 

Vasilopoulou 
et al. (2017) 

Stabiele COPD-
patiënten, thuisgroep: 
n=47, poliklinische 
groep: n=50, 
gebruikelijke 
behandeling 
controlegroep: n=50  

1) poliklinisch 
programma + thuis 
onderhoudsprogramma; 
2) poliklinisch 
programma + 
ziekenhuis 
onderhoudsprogramma  

1) poliklinisch programma + 
thuis 
onderhoudsprogramma 
versus 2) poliklinisch 
programma + ziekenhuis 
onderhoudsprogramma 
versus 3) gebruikelijke 
behandeling (geen 
revalidatie); pre-post 
vergelijking + follow-up 

Exacerbaties, functionele 
capaciteit, dagelijkse fysieke 
activiteit, kwaliteit van leven, 
compliance, respiratoire 
symptomen 

Groep 1 en 2: Start en einde 
programma, 52 weken en 60 
weken (14 maanden) na einde 
programma 

* Elliot et al. (2004): Na 3 maanden bleven er 22 deelnemers over in de ziekenhuisgroep, en 9 deelnemers in de community groep. 
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Interventies 

In tabel 2.9 zijn de interventiecomponenten, de interventieduur, het totale aantal sessies, en de intensiteit 

weergegeven. Alle interventies in de poliklinische arm bestonden minstens uit een beweegprogramma en 

educatieve sessies. Deze werden soms aangevuld met een voedingsprogramma/voedingsadvies (Vasilopoulou 

et al., 2017), psychosociale ondersteuning (Vasilopoulou et al., 2017), en/of (long)fysiotherapie (Güell et al., 

2008; Vasilopoulou et al., 2017).  

 

In enkele studies is uitgelegd waar de educatieve sessies uit bestonden. Bij Bourne et al. (2017) bestonden de 

educatieve sessies uit uitleg over de anatomie van de longen; uitleg van COPD, zelfmanagement, medicatie en 

behandelingen; stoppen met roken; een actieve ademtechniek; voedingsadvies; reisadvies voor COPD-patiënten, 

management van angst en depressie; ademloosheid; en exacerbaties. Bij Mendes de-Oliveira et al. (2010) kregen 

patiënten informatie omtrent de ontwikkeling en progressie van COPD, de behandelingen, het juist gebruikt van 

zuurstof (voor zuurstofafhankelijke patiënten), en het belang van een bewegingsrevalidatieprogramma. Het 

educatieprogramma van Maltais et al. (2008) focuste zich op zelfmanagement.  

 

De duur van de programma’s in de poliklinische arm varieert van 2 weken tot 52 weken. Drie studies hadden een 

duur van 12 weken (Elliot et al., 2004; Maltais et al., 2008; Mendes-de Oliveira et al., 2010), twee studies van 

zeven weken (Chaplin et al., 2017; Horton et al., 2018), twee studies hadden een programmaduur van acht weken 

(Holland et al., 2017; Vasilopoulou et al., 2017), en de rest van de studies zes weken (Bourne et al., 2017), zes tot 

acht weken (Chaplin et al., 2017), negen weken (Güell et al., 2008), 36 weken (Elliot et al., 2004), of 52 weken 

(Vasilopoulou et al., 2017). 

 

Wat betreft de setting waarin de interventies plaatsvonden, vonden vier studies plaats in de tweede lijn versus 

vanuit huis (Güell et al., 2008; Horton et al., 2018; Holland et al., 2017; Mendes-de Oliveira et al., 2010), één 

studie in de tweedelijn en thuis versus thuis (Bourne et al., 2017), één studie in de eerste- of tweedelijn versus 

thuis (Chaplin et al., 2017), één studie in de tweedelijn en thuis versus tweedelijn en tweedelijn (Vasilopoulou et 

al., 2017), één studie in de tweede lijn en thuis versus tweede lijn en eerste lijn versus de eerste lijn (Elliot et al., 

2004), en bij één studie in de eerste of tweede lijn en thuis versus eerste lijn of tweede lijn en tweede lijn (Maltais 

et al., 2008). Het totale aantal sessies alsook de intensiteit van de programmacomponenten van de studies 

varieerde (tabel 2.9).
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Tabel 2.9  Interventie componenten en intensiteit training poliklinische studies 

Naam eerste 
auteur (jaar) 

Interventiecomponenten Duur interventie Totale aantal sessies Intensiteit 

Bourne et al. 
(2017) 

Web-based programma en 
face-to-face programma: 
Beweegprogramma + 
educatieve sessies 

6 weken Web-based programma: 10 oefeningen  
Face-to-face programma: 10 oefeningen, 
2 sessies op locatie, 3 keer thuis 
bewegen  

Beweegprogramma via video’s: lengte van 
elk van de 10 oefeningen verhoogd met 30 
seconden (week 1: 60 sec, week 6: 3,5 min), 
1 minuut rust tussen elk van de 1- 
oefeningen 

Chaplin et al. 
(2017) 

Web-based programma en 
poliklinisch programma:  
beweegprogramma (aerobic en 
krachttraining), educatieve 
sessies. 

Web based: 6-8 weken 
Conventional: 7 weken 

Web-based programma: -  
Poliklinisch programma: 12 sessies van 2 
uur (1 uur oefeningen en 1 uur 
educatie), 2 keer/week  

Web based programma: 
Bewegen – lopen: 85% van beginprestatie 
Poliklinisch programma: looptijd was 
verhoogd tot matig-ernstig ademloosheid in 
stand te houden  
Krachttraining: 1 herhaling max 

Elliot et al. 
(2004) 

Allebei programma’s: 
Beweegprogramma, educatieve 
sessies 

Poliklinisch 
programma: 12 weken 
Thuis- of community 
programma: 36 weken 

Poliklinisch programma: bewegen 2 
sessies/week van 1,5 uur 
Community programma: bewegen 2 
sessies/week van 1,5 uur 

- 

Güell et al. 
(2008) 

Allebei programma’s: (één keer 
thuis, één keer poliklinisch) 
Behandeling met medicijnen, 
educatieve sessie, 
longfysiotherapie, 
beweegprogramma 

9 weken 1
e
 week: 2 educatieve sessies, 4 

longfysiotherapie sessies 
Weken 2-9: spiertraining: 2 keer/week 

Spierkrachttraining: 2 sessies van 15 min 
voor de ademhalingsspieren; 30 min voor 
de armen, beginnend met 0,5 kg 
gewicht/arm/week, verhoogd met 1 
kg/week; 30 min training voor de benen op 
ergometer met 60% van max. inspannings-
vermogen, verhoogd met 10W .  
Thuisgroep: wandelen met 4 km/h. Week 1: 
15 min, week 2-4: 30 min, daarna 45min. 
Voor en na het wandelen 5 minuten 
trappen lopen  

Holland et al. 
(2017) 

Allebei programma’s:  
beweegprogramma (aerobic 
exercise training, 
weerstandstraining), 
educatieve sessies 

8 weken Thuisprogramma: 8 sessies, 1 
huisbezoek, daarna 30 min/sessie 
Poliklinisch programma: 16 sessies, twee 
keer/week 
Beide groepen: aerobic training: 30 
min/sessie 

- 

“-“= niet gerapporteerd 
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Tabel 2.9  Interventie componenten en intensiteit training poliklinische studies (vervolg) 

Naam eerste 
auteur (jaar) 

Interventiecomponenten Duur interventie Totale aantal sessies Intensiteit 

Horton et al. 
(2018) 

Allebei programma’s: 
Beweegprogramma, educatieve 
sessies 

7 weken Thuisprogramma: 2 telefoontjes/7 weken 
Centre-based programma: twee 
keer/week bezoek aan ziekenhuis 
Allebei groepen: weerstandsoefeningen: 3 
keer/week 

- 

Maltais et al. 
(2008) 

Allebei programma’s: 
beweegprogramma, educatieve 
sessies 

12 weken Poliklinisch beweegprogramma: 3 
sessies/week 
Thuisprogramma: 3 sessies/week  
Allebei groepen: educatie: 2 sessies/week, 
totaal 8 sessies 
 

Poliklinisch beweegprogramma:  
Aerobic training: fietsen 25-30 min op 80% 
van max. inspanning, krachttraining: 30 min, 
3 sets van 10 herhalingen. Intensiteit 
verhoogd wanneer dit werd behaald. 
Thuis beweegprogramma: 
Aerobic training: fietsen 40 min op 60% van 
max. inspanning  

Mendes-de 
Oliveira et al. 
(2010) 

Beweegprogramma, educatieve 
sessies 

12 weken Poliklinisch programma: 3 keer/week 
Thuisprogramma: -  

Poliklinisch programma:  
krachttraining: 10 herhalingen per oefening, 
totaal 5 oefeningen, 50% van max. load, 
verhoogd met 0.5 kg/tweewekelijks 
Aerobic training: 30 min op 60-80% van 
max. hartslag 

Vasilopoulou 
et al. (2017) 

Beweegprogramma, voedings-en 
psychologisch advies, en 
zelfmanagement hulp 
(fysiotherapie bij centre-based 
onderhoudsprogramma) 

PR programma: 8 
weken 
Onderhoud: 52 
weken 

Thuis onderhoudsprogramma: 144 sessies 
in 12 maanden 
Poliklinisch programma: 2 sessies/week, 
totaal: 96 in 12 maanden 

- 

 “-“= niet gerapporteerd 
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Risico op bias beoordeling 

Figuur 2.4 toont de risico op bias beoordeling (volledige details zijn te vinden in Appendix I). Er wordt een laag 

risico op bias geobserveerd in de categorieën ‘random sequence generation (delection bias)’, ‘selective reporting 

(reporting bias)’ en de categorie ‘other bias’. De meeste studies hadden een onbekend risico op bias in de 

categorie ‘allocation concealment (selection bias)’, ‘blinding of participants and personnel (performance bias)’, 

en ‘blinding of outcome assessment (detection bias)’. Studies scoorden een hoog risico op bias in de categorieën 

‘blinding of participants and personnel (performance bias)’ en ‘incomplete outcome data (attrition bias)’. De 

studies Elliot et al. (2004), Güell et al. (2008), Horton et al. (2018), en Mendes-de Oliveira et al. (2010) scoorden 

het laagst qua methodologische kwaliteit aangezien vier of meer categorieën waren waarop deze studies een 

hoog of onbekende risico hadden. De studies Bourne et al. (2017), Chaplin et al. (2017), Holland et al. (2017), 

Maltais et al. (2008), en Vasilopoulou et al. (2017) scoorden het hoogst qua methodologische kwaliteit, aangezien 

deze studies vier of meer categorieën bevatten waarop ze een laag risico op bias hadden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.4 Risico op bias beoordeling poliklinische studies 

“+“= laag risico op bias 

“-”= hoog risico op bias 

“ “= onbekend risico op bias
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Studieresultaten 

In tabel 2.10 zijn de resultaten per uitkomstmaat beschreven per poliklinische studie. 

Geen van de studies laat weten welke behandelingen, indien relevant, patiënten kregen voordat ze meededen 

aan de studie. Bourne et al. (2017) hebben patiënten gerecruteerd van primaire en secundaire klinische setting, 

Elliot et al. (2004) recruteerden patiënten van twee ziekenhuizen. In Horton et al. (2018) werden patiënten 

gerecruteerd die waren doorverwezen naar twee ziekenhuizen, in Güell et al. (2008) werden patiënten 

gerecruteerd die eerst waren gerefereerd naar vier Spaanse ziekenhuizen, en in Vasilopoulou et al. (2017) 

bezochten patiënten de kliniek van een specifieke ziekenhuis. Deelnemers van de studie van Maltais et al. (2008) 

waren gerecruteerd van de longklinieken van deelnemende centra. Deelnemers van de studie van Holland et al. 

(2017) werden gerecruteerd van longrevalidatie wachtlijsten.  

 

Geen studies maken een onderscheid tussen rokers en niet-rokers in de studieresultaten. Zeven studies geven 

bij de baseline patiëntkarakteristieken wel het aantal rokers en niet-rokers per interventiegroep weer (Bourne 

et al., 2017; Elliot et al., 2004; Holland et al., 2017; Horton et al., 2018; Maltais et al., 2008; Mendes-de Oliveira 

et al., 2010; Vasilopoulou et al., 2017). 

 

Geen van de studies rapporteerde over re-integratie van patiënten in de maatschappij.  

Een thuisprogramma levert in vergelijking met een poliklinisch of een community-based gelijke resultaten op. 

Een thuisprogramma is niet inferieur aan een poliklinisch programma of een community-based programma. 

Ook is een web-based programma niet inferieur aan een gebruikelijke (poliklinische) programma, vanwege de 

soortgelijke resultaten. 
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Tabel 2.10  Studieresultaten poliklinische studies 

Naam eerste 
auteur (jaar) 

Resultaten 

Bourne et al. 
(2017) 

Web-based programma versus face-to-face programma:  
Fysieke prestatie (6-min looptest): geen significant verschil tussen groepen (verschil van 23,8 m ten voordele van de web-based programma groep) (face-
to-face groep – baseline: 416,5 m; einde programma: 445,1 m. Web-based programma groep – baseline: 388,7 m; einde programma: 433,6 m). Non-
inferiority van de interventie was geobserveerd aan de hand van klinisch relevant verschil. 
Gezondheidsstatus (COPD Assessment Test): geen significant verschil tussen groepen (verschil van -1,0 unit ten voordele van het web-based programma) 
(face-to-face groep – baseline: 17,3 units; einde programma: 16,2 units. Web-based programma groep – baseline: 18,1 units; einde programma: 14,9 
units). 
Respiratoire kwaliteit van leven (SGRQ): geen significant verschil tussen groepen (verschil van 3,72 units ten voordele van het web-based programma) 
(face-to-face programma – baseline: 37,7 units; einde programma: 39,3 units. Web-based programma groep – baseline: 42,4 units; einde programma: 39,3 
units). MRC Dyspneu score: face-to-face groep – baseline 2,0 units; einde programma 1,5 units. Web-based programma groep – baseline: 2,0 units; einde 
programma 1,0 unit. 
Angst en depressie (HADS): geen significant verschil tussen groepen (verschil van 0,74 units ten voordele van het web-based programma) (face-to-face 
groep – baseline: 10,0 units; einde programma: 10,5 units. Web-based programmagroep – baseline: 10,0 units; einde programma: 7,0 units). 
Veiligheid: geen significante verschillen. 

Chaplin et 
al. (2017) 

Gebruikelijk programma versus web-based programma: 
Binnen groep: Endurance shuttle walking test (ESWT) (web: Δ 189,1; gebruikelijk programma: Δ 184,5).  
Chronic respiratory disease questionnaire-dyspneu (CRQ-D) (web: Δ0,7; gebruikelijk programma: Δ0,8): allebei groepen een significant verschil 
(gebruikelijke programma groep - baseline: 2,7 units; einde programma: 3,5 units. Webgroep - baseline: 2,7 units; einde programma: 3,7 units). 
Incremental shuttle walking test (ISWT), HADS, COPD assessment tool (CAT), PR Adapted Index of Self-Efficacy (PRAISE), Bristol COPD Knowledge 
Questionnaire (BCKQ), Euro-QOL (EQ-5D-5L), patient cost questionnaire: geen significante verschillen. 
Tussen groep: geen significante verschillen in alle uitkomstmaten. 

Elliot et al. 
(2004) 

1) Ziekenhuis poliklinisch programma + thuisprogramma versus 2) ziekenhuis poliklinisch programma + community based programma versus 3) 
community programma 
Korte termijn programma 
Longfunctie (FEV1) (ziekenhuisgroep - baseline: 0,96 L; einde programma: 0,91 L. Community groep - baseline: 0,95 L; einde programma: 0,91 L), 
kwaliteit van leven (CRQ) (ziekenhuisgroep - baseline: 85,9 units; einde programma: 102,1 units. Community groep - baseline: 79,7 units; einde 
programma: 89,9 units), en fysieke activiteit (6-min looptest) (ziekenhuisgroep - baseline: 426,5 m; einde programma: 507,8 m. Community groep - 
baseline: 487,8 units; einde programma: 502,2 units): geen significant verschil tussen groepen. 
Na 3 maanden 
Fysieke activiteit (6-min looptest): significant verschil in ziekenhuisgroep (Δ ~80 m) (baseline: 426 m; 3 maanden: 500 m), maar niet in community-based 
groep (Δ~10 m) (baseline: 489 m; 3 maanden: 500 m). Geen significant verschil tussen groepen.  
Kwaliteit van leven (CRQ): significant verschil in beide groepen (ziekenhuis 19%, community-based 13%) (ziekenhuisgroep - baseline: 85 units; 3 
maanden: 100 units. Community groep - baseline: 80 units; 3 maanden: 90 units). Tussen groepen: ziekenhuis groep significant beter in alle 
componenten van CRQ, waar community-based alleen significant in dyspneu en mastery domeinen.  
Onderhoudsprogramma: vanwege zeer hoge drop-out kon onderhoudsprogramma niet worden geanalyseerd. 
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Tabel 2.10  Studieresultaten poliklinische studies (vervolg) 

Naam eerste 
auteur (jaar) 

Resultaten 

Güell et al. 
(2008) 

Thuisprogramma versus ziekenhuisprogramma 
Ademhalingsspieren, arm- en been kracht, kwaliteit van leven (CRQ): allebei programma’s effectief; geen verschillen tussen de groepen. 
Ademhalingsspieren: significante verbeteringen op maximale inspiratoire monddruk (PImax) en tijd waarin patiënten 70% van PImax konden behouden 
(TPImax70) in allebei groepen, dat op 6 maanden behouden werd (PImax: thuisgroep – baseline: 70,7; einde programma: 78,4; 6 maanden: 79,6. 
Ziekenhuisgroep – baseline: 73,0; einde programma: 84,6; 6 maanden: 78,2. TPImax70: thuisprogramma – baseline: 6,46; einde programma: 13,8; 6 
maanden: 14,5. Ziekenhuisgroep – baseline: 6,45; einde programma: 18,92; 6 maanden: 16,44). Geen significante verschillen tussen de groepen 
(poliklinische groep: Δ+3,88 aan het einde van het programma t.o.v. thuis revalideren; na zes maanden: Δ -2,00).  
Armkracht: significante verbeteringen in allebei groepen, dat op 6 maanden behouden werd (poliklinische groep – baseline: 19,1 herhalingen; 6 
maanden: 29,2. Thuisgroep – baseline: 19,3; 6 maanden: 29,8). Geen significante verschillen tussen de groepen (-0,38 herhalingen in de poliklinische 
groep). 
Beenkracht: significante verbeteringen op de 6-min looptest in allebei groepen, dat op 6 maanden behouden werd. Geen verschillen tussen de groepen. 
De poliklinische groep had een klinisch relevante verbetering (meer dan 54 m), namelijk een verschil van 65 m tussen de baseline meting (448 m ± 80 m) 
en de meting aan het einde van het programma (513 m ± 67 m; 6 maanden: 490 m ± 73 m). De waarden in het thuisprogramma waren 467 m op baseline, 
521 m aan het einde programma, en 508 m ± 57 m na 6 maanden.  
Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (CRQ): De ziekenhuisgroep had significante verbeteringen op alle schalen dat ook bij 6 maanden behouden 
werd (dyspneu – baseline: 3,86 units; einde programma: 4,66 units; 6 maanden: 4,56 units. Vermoeidheid – baseline: 4,95 units; einde programma: 5,46 
units; 6 maanden: 5,52 units. Emotioneel functioneren – baseline: 4,94 units; einde programma: 5,71 units; 6 maanden: 5,77 units. Controle over ziekte 
– baseline: 5,07 units; einde programma: 5,72 units; 6 maanden: 5,83 units).  
In de thuisgroep was dit het geval voor de dyspneu-schaal (thuisgroep: dyspneu – baseline: 3,79 units; einde programma: 4,38 units; 6 maanden: 4,25 
units. Vermoeidheid – baseline: 4,88 units; einde programma: 5,17 units; 6 maanden: 5,03 units. Emotioneel functioneren – baseline: 5,39 units; einde 
programma: 5,36 units; 6 maanden: 5,39 units. Controle over de ziekte – baseline: 5,25 units; einde programma: 5,35 units; 6 maanden: 5,36 units. De 
drie laatstgenoemde subschalen lieten geen significante verbetering zien). Op emotionele functie was er aan het einde van het programma en na 6 
maanden een significant verschil tussen de poliklinische en de thuis groep (de poliklinische groep scoorde hoger: Δ 0,73).  

Holland et 
al. (2017) 

Poliklinisch groepsprogramma versus thuisprogramma: 
Functionele inspanningscapaciteit (6-min looptest): geen significant verschil gevonden tussen groepen (verschil was 18,6 m ten voordele van 
thuisgroep). Ook geen significante verschil na 12 maanden (thuisgroep - baseline: 395 m; einde programma: 424,4 m; 1 jaar: 390,3 m. Poliklinische 
groep - baseline: 411 m; einde programma: 421,8 m; 1 jaar: 410,6 m). Geen significant verschil binnen groepen. 
Angst en depressie (HADS): significant verschil na 12 maanden in gehele groep (angstvrij - baseline: 63%; 1 jaar: 69%. Depressievrij - baseline: 74%; 1 
jaar: 80%). Geen significant verschil tussen groepen.   
Fysieke activiteit (via armband): geen significant verschil in sedentaire tijd in gehele groep, ook niet na 12 maanden. Geen significant verschil tussen 
groepen.  
Self-efficacy (PRAISE): geen significante verschillen tussen groepen en ook niet binnen groepen (thuisgroep - baseline: 48 units; einde programma: 49,1 
units; 1 jaar: 49,7 units. Poliklinische groep - baseline: 46 units; einde programma: 45,8 units; 1 jaar: 48,4 units). 
Dyspneu-gerelateerde kwaliteit van leven (MRC): geen significante verschillen tussen groepen, ook niet na 12 maanden. Ook geen significant verschil 
binnen groepen.   
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Tabel 2.10  Studieresultaten poliklinische studies (vervolg) 

Naam eerste 
auteur (jaar) 

Resultaten 

Horton et al. 
(2018) 

Center-based programma versus thuisprogramma: 
Dyspneu-gerelateerde kwaliteit van leven (CRQ-SR): significant verschil in beide groepen. Geen significant verschil tussen groepen (verschil van -0,24 ten 
voordele van centre-based groep) (thuisgroep - baseline: 2,58 units; einde programma: 3,15 units. Centre-based groep - baseline: 2,42 units; einde 
programma: 3,38 units).  
Vermoeidheid (thuisgroep - baseline: 3,42 units; einde programma: 3,71 units. Centre-based groep - baseline: 3,36 units; einde programma: 4,12 units), 
emotioneel functioneren, (thuisgroep - baseline: 4,41 units; einde programma: 4,55 units. Centre-based groep - baseline: 4,37 units; einde programma: 
4,91 units), en beheersing domeinen (thuisgroep - baseline: 4,50 units; einde programma: 4,78 units. Centre-based groep - baseline: 4,36 units; einde 
programma: 4,97 units) van CRQ-SR: significant verschil in alleen centre-based groep. Geen significant verschil tussen groepen.  
Angst en depressie (HADS): Geen significant verschil binnen groepen. Geen significant verschil tussen twee groepen.  
Self-efficacy (PRAISE): Significant verschil binnen groepen en tussen groepen (Δ-2,58 units ten voordele van centre-based groep) (thuisgroep - baseline: 
47,24 units; einde programma: 281,2 m. Centre-based groep - baseline: 44,81 units; einde programma: 309,53 m). 
Beweegtolerantie: incremental shuttle walk test (ISWT) - significant verschil in beide groepen. Geen significant verschil tussen groepen (thuisgroep - 
baseline: 260 m; einde programma: 281,2 m. Centre-based groep - baseline: 269 m; einde programma: 309,5 m). Endurance shuttle walk test (ESWT) – 
significant verschil in beide groepen, ook significant verschil tussen groepen ten voordele van centre-based groep (Δ −141 sec) (thuisgroep - baseline: 231 
sec; einde programma: 442 sec. Centre-based groep - baseline: 189 sec; einde programma: 546 sec).  
Na 6 maanden, geen significant verschil voor geen van de uitkomstmaten tussen groepen.   

Maltais et al. 
(2008) 

Thuisprogramma versus poliklinisch programma: 
Dyspneu-gerelateerde kwaliteit van leven (CRQ): in allebei groepen significante verbetering bij 3 maanden (poliklinische groep: Δ 0,78 units; thuisgroep: 
Δ 0,82 units) en 1 jaar (poliklinische groep: Δ 0,46 units; thuisgroep: Δ 0,62 units). Bij 1 jaar alleen een klinisch relevant verschil in de thuisgroep. Geen 
verschil tussen groepen. CRQ domeinen: Geen significante verschillen gevonden binnen groepen, alleen voor mastery na 3 maanden in de poliklinische 
groep. Geen baseline waarden gerapporteerd.  
Gezondheidsstatus (SGRQ): significante en klinisch relevante verbetering in allebei groepen op allebei meetmomenten (poliklinische groep – einde 
programma: Δ -6,3 units; 1 jaar Δ -3,5 units. Thuisgroep – einde programma: Δ -7,7 units; 1 jaar: Δ -4,5 units).  
Dit geldt ook voor de twee domeinen symptomen en impact, maar niet voor activity (geen verbetering). Geen significant verschil tussen groepen bij 3 
maanden en 1 jaar (totaalscore - poliklinische groep - baseline: 46 units; einde programma: 37,7 units; 1 jaar: 42,5 units. Thuisgroep - baseline: 46 units; 
einde programma: 38,3 units; 1 jaar: 41,5 units). 
Inspanningstolerantie: 6-min looptest - geen significante verbetering binnen groepen van baseline tot 3 maanden. Geen significant verschil tussen 
groepen bij 3 maanden en 1 jaar (poliklinisch groep - baseline: 368 m; einde programma: 379 m; 1 jaar: 363 m. Thuisgroep - baseline: 370 m; einde 
programma: 362 m; 1 jaar: 370 m). Fiets-uithoudingsvermogen: significante verbetering in beide groepen bij 3 en 12 maanden meetmoment 
(poliklinische groep – einde programma: Δ 237 sec; 1 jaar: Δ 95 sec. Thuisgroep – einde programma: Δ 246 sec; 1 jaar: Δ 122 sec). Geen significant verschil 
tussen groepen bij 3 maanden en 1 jaar (poliklinische groep - baseline: 350 sec; einde programma: 587 sec; 1 jaar: 445 sec. Thuisgroep - baseline: 386 sec; 
einde programma: 631 sec; 1 jaar: 508 sec). 
Longfunctie (FEV1): bleef in allebei groepen gelijk tijdens de hele studies. 
Veiligheid: de meeste waren gebaseerd op exacerbaties die in het ziekenhuis behandeld moesten worden. Alle events werden onderzocht en geen 
enkele bleek in samenhang met het programma te staan. Alle cardiovasculaire events traden pas na het programma op.  
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Tabel 2.10  Studieresultaten poliklinische studies (vervolg) 

Naam eerste 
auteur (jaar) 

Resultaten 

Mendes-de 
Oliveira et al. 
(2010) 

1) Poliklinisch programma versus 2) thuisprogramma versus 3) controle: 
Fysiek functioneren (6-min looptest): klinisch significant verschil binnen groepen (poliklinische groep: Δ93,6 m; thuisgroep: Δ73,2 m aan het eind van 
programma). Geen significant verschil tussen groepen (poliklinische groep - baseline: circa 240 m; einde programma: 330 m. Thuisgroep - baseline: 300 
m; einde programma: circa 350 m). 
BODE-index: significant verschil binnen groepen (poliklinisch: Δ 2 units; thuisprogramma: Δ 2 units). Tussen de twee interventiegroepen zat geen 
significant verschil, wel tussen de twee interventiegroepen en de controlegroep (meer verbetering in de interventiegroepen) (poliklinische groep - 
baseline: 4 units; einde programma: 2 units. Thuisgroep - baseline: 4 units; einde programma: 2 units). 

Vasilopoulou 
et al. (2017) 

PR programma + thuis onderhoudsprogramma versus 2) PR programma + ziekenhuis onderhoudsprogramma versus 3) gebruikelijke behandeling 
Exacerbaties en ziekenhuisopnames: het deelnemen aan of thuis- of poliklinische revalidatie was een voorspeller voor een acute exacerbatie, een 
ziekenhuisopname vanwege een exacerbatie, een lager risico voor exacerbaties in de 12-maanden follow-up periode, en voor een lager risico voor 
ziekenhuisopnames vanwege een acute exacerbatie. Voor bezoeken aan de spoedeisende hulp was alleen thuisrevalidatie een voorspeller. 
Functionele capaciteit (6-min looptest): allebei interventiegroepen waren even effectief in het behouden van verbeteringen in peak workrate en de 6-
min looptest bij 12 maanden. Tussen de twee groepen was er geen significant verschil (thuisgroep - baseline: 389,1 m; einde programma: 422,1 m; 14 
maanden: 420,2 m. Ziekenhuisgroep - baseline: 385,1 m; einde programma: 423,0 m; 14 maanden: 427,5 m). Rate van patiënten die een klinisch relevant 
verschil (>25m) op de 6-min looptest hadden waren 53% in thuisgroep, 60% in poliklinisch, en 4% in gebruikelijke zorg  
Dagelijkse fysieke activiteit (activiteit monitor): Allebei interventiegroepen waren even effectief in het behouden van het initiële effect op tijd 
doorgebracht in een sedentaire lichte levenswijze en matige dagelijkse fysieke activiteit. 
Respiratoire symptomen (CAT en mMRC): het thuisprogramma was even effectief in het behouden van de effecten gedurende 12 maanden. CAT: 
thuisgroep - baseline: 17,6 units; einde programma: 12,9 units; 14 maanden: 13,0 units. Ziekenhuisgroep - baseline: 15,7 units; einde programma: 133,2 
units; 14 maanden: 11,8 units. mMRC: thuisgroep - baseline 2,3 units; einde programma: 1,8 units; 14 maanden: 1,6 units. Ziekenhuisgroep - baseline: 2,5 
units; einde programma: 1,5 units; 14 maanden: 1,3 units.  
Kwaliteit van leven: beide interventiegroepen waren er even effectief in om het verschil van na de initiële klinische revalidatie op de SGRQ, CAT en 
mMRC te behouden op 12 maanden. Er was geen verschil tussen de interventiegroepen (thuisgroep - baseline: 46,2 units; einde programma: 42,3 units; 
14 maanden: 38,4 units. Ziekenhuisgroep - baseline: 43,5 units; einde programma: 35,4 units; 14 maanden: 33,6 units). 
Compliance: de algemene compliance (aan de vragenlijsten en het opsturen van de meetgegevens, niet aan de sessies) was 93,5%. 
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GRADE-beoordeling en effectiviteit 

De meest voorkomende uitkomstmaten in de studies (inspanningscapaciteit en kwaliteit) en de cruciale 

uitkomstmaat (exacerbaties) zijn meegenomen in de GRADE-beoordeling. 

Alle studies vergeleken de baselinemeting met de eindmeting na het interventieprogramma, en hadden 

eventueel follow-up metingen (Elliot et al., 2004; Güell et al., 2008; Holland et al., 2017; Horton et al., 2018; 

Maltais et al., 2008; Vasilopoulou et al., 2017). In tabel 2.11 is de samenvatting van de GRADE-beoordeling 

weergegeven.  

 

Zeven studies hadden inspanningscapaciteit als uitkomstmaat (Bourne et al., 2017; Elliot et al., 2004; Güell et al., 

2008; Holland et al., 2017; Maltais et al., 2008; Mendes-de Oliveira et al., 2010; Vasilopoulou et al., 2017), acht 

studies kwaliteit van leven (Bourne et al., 2017; Chaplin et al., 2017; Elliot et al., 2004; Güell et al., 2008; Holland 

et al., 2017; Horton et al., 2018; Maltais et al., 2008; Vasilopoulou et al., 2017), en één studie exacerbaties 

(Vasilopoulou et al., 2017).  

 

Wat betreft de methodologische beperkingen zijn alle drie de uitkomstmaten beoordeeld als ‘zeer serieus’, 

vanwege het vaak voorkomen van een hoog of onbekend risico op de verschillende bias categorieën, een hoge 

drop-out rate, en het niet uitvoeren of niet rapporteren van een intention-to-treat (ITT) analyse.  

 

Wat betreft inconsistentie is voor inspanningscapaciteit ‘serieus’ gescoord, vanwege de spreiding in 

puntschattingen in de studies. De baselinemetingen in de verschillende interventiegroepen variëren van 240 m 

tot 489 m, en de eindmetingen van 421,8 m tot 513 m. Voor de 6-minuten-looptest werd in alle studies die dit 

gemeten hebben geen statistisch significant verschil tussen groepen gevonden, maar wel binnen groepen (Elliot 

et al., 2004; Güell et al., 2008; Mendes de-Oliveira et al., 2010; Vasilopoulou et al., 2017).  

 

Kwaliteit van leven scoorde ‘onbekend’ in de categorie inconsistentie, vanwege de toepassing van verschillende 

meetinstrumenten en indien relevant verschillende subschalen daarvan, waardoor moeilijk een vergelijking 

gemaakt kan worden met betrekking tot de spreiding in puntschattingen. Op kwaliteit van leven werden 

verschillende statistisch significante resultaten gevonden, zowel binnen groepen als tussen groepen. De 

meetinstrumenten SGRQ, MRC Dyspneu score, CRQ, en CRQ-Dyspneu schaal zijn gebruikt. Wat betreft de CRQ 

varieert de baseline score van 79,7 units tot 85,9 units, en de eindscore van 89,9 units tot 102,1 units. Wat betreft 

de CRQ-Dyspneu schaal variëren de baselinemetingen van 2,42 units tot 3,86 units, en de eindmetingen 3,15 

units tot 4,66 units. Statistisch significante resultaten werden voornamelijk gevonden binnen groepen (Chaplin 

et al., 2017; Elliot et al., 2004; Güell et al., 2008; Horton et al., 2018; Maltais et al., 2008). Alle studies behalve 

twee (Elliot et al., 2004; Güell et al., 2008), die de uitkomstmaat kwaliteit op leven hadden gemeten, vonden 

geen statistisch significante verschillen tussen groepen. 

 

Voor de uitkomstmaat exacerbaties is geen degradatie toegepast.  
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Voor onnauwkeurigheid scoren alle drie de uitkomstmaten ‘serieus’, vanwege het niet uitvoeren of niet behalen 

de van de powerberekening, en/of matige steekproefgrootte.  

Voor indirect bewijs heeft er geen degradatie plaatsgevonden, omdat de geïncludeerde studies voldoen aan de 

PICOT. Indien studies melding maakten over usual care, werd dit niet verder toegelicht in de studies. Ook voor 

publicatiebias heeft geen degradatie plaatsgevonden, omdat studies niet gefinancierd zijn door de industrie of 

omdat studies geen financieringsbron rapporteren.  

De I2-test is een veelvoorkomende methode om statistische heterogeniteit aan te duiden, waarbij het percentage 

in variatie tussen de puntschattingen van de verschillende studies wordt aangegeven. Vanwege heterogeniteit 

in experimentgroepen, studiedesigns, en revalidatieprogramma’s in onderhavige review, is het niet mogelijk om 

de data van de geïncludeerde studies te poolen, en daardoor de gepoolde kwantitatieve resultaten te 

rapporteren. Bovendien, kan de I2-test bij een beperkt aantal geïncludeerde studies (minder dan tien) de 

heterogeniteit niet altijd even goed detecteren (Ioannidis et al., 2007).  

 

Op basis van de vijf eerdergenoemde categorieën methodologische beperkingen, inconsistentie, indirect bewijs, 

onnauwkeurigheid, en publicatiebias, is de kwaliteit van de uitkomstmaten inspanningscapaciteit en kwaliteit 

van leven laag, die van exacerbaties als matig. De volledige details van de GRADE-beoordeling zijn te vinden in 

Appendix J. 

Studies die de uitkomstmaat angst en depressie (aan de hand van HADS) rapporteerden, vonden geen statistisch 

significante verschillen tussen groepen. Dit gold ook voor de resultaten binnen groepen, op een enkele studie na 

(Holland et al., 2017).  

Wat betreft de studies die een follow-up hadden na zes maanden (Güell et al., 2008) en 12 maanden (Holland et 

al., 2017; Horton et al., 2018; Maltais et al., 2008) na het einde van het programma werd een statistisch 

significant effect gevonden op tenminste één uitkomstmaat binnen groepen maar niet tussen groepen 

gevonden.  

 

Invloed interventieduur 

Ook is gekeken of de resultaten afhangen van de duur van de interventie, aangezien de interventieduur 

aanzienlijk varieerde (van twee weken tot 52 weken). Hierbij is onderscheid gemaakt tussen interventies die acht 

weken of korter duurden en interventies langer dan acht weken en geanalyseerd of de meest voorkomende 

uitkomstmaten bepaalde patronen lieten zien. Wat betreft de 6-min looptest zijn zowel de binnen de groepen 

als tussen de groepen resultaten niet afhankelijk van de interventieduur. Hetzelfde geldt voor de uitkomstmaat 

kwaliteit van leven gemeten door de SGRQ. De interventieduur kan van invloed zijn op de uitkomstmaat kwaliteit 

van leven gemeten door de CRQ als het gaat om ‘tussen groep’ resultaten, waarbij een programma langer dan 

acht weken mogelijk significante resultaten kan opleveren. Wat betreft ‘binnen groep’ resultaten is de 

interventieduur niet van invloed.  
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Settings  

Van alle studies die een interventie in de setting eerstelijn en/of tweedelijn versus vanuit huis, hebben geen van 

allen een statistisch significant verschil gevonden tussen de groepen, behalve Horton et al. (2018) op de 

uitkomstmaat self-efficacy. Ook in de studies waarvan de interventies (deels) plaatsvonden in meerdere settings, 

zoals in de tweedelijn en thuis versus tweedelijn en tweedelijn (Vasilopoulou et al., 2017), en in de tweede lijn 

en thuis versus tweede lijn en eerste lijn versus de eerste lijn (Elliot et al., 2004), en in de eerste of tweede lijn 

en thuis versus eerste lijn of tweede lijn en  tweede lijn (Maltais et al., 2008), werden geen statistisch significante 

verschillen tussen groepen gevonden behalve in Elliot et al. (2004) op de uitkomstmaat kwaliteit van leven. 

 

Onderhoudsprogramma´s in verschillende settings  

Elliot et al. (2004) en Vasilopoulou et al. (2017) bekeken onderhoudsstrategieën. 

Elliot et al. (2004) bekeek twee onderhoudsstrategieën, namelijk een 9-maandse thuis- of community-based 

programma, allebei na een 3-maandse poliklinisch programma. Patiënten in het community-based programma 

namen deel aan een algemene fitness les, of een les voor mensen met een medische aandoening en meer 

specifieke mobiliteitsvereisten. De lessen bestonden uit een warm-up en strekken, lopen, en algemene 

oefeningen of lage intensiteit circuit oefeningen met gewichten, afkoelen en strekken). Het thuisprogramma 

vond plaats zonder toezicht en bestond uit een schriftelijk beweegprogramma (warm-up, strekken, lopen en 

circuitoefeningen en, afkoelen). Helaas kon het onderhoudsprogramma niet worden geanalyseerd, vanwege 

hoge drop-out van patiënten in het poliklinisch programma.  

Vasilopoulou et al. (2017) bekeken ook twee onderhoudsstrategieën, namelijk een 12-maandse thuis 

onderhoudsprogramma of een ziekenhuis onderhoudsprogramma, allebei na een 2-maandse poliklinisch 

programma. Het thuisprogramma omvatte de volgende componenten: een geïndividualiseerd actieplan, fysieke 

trainingssessies voor monitoring op afstand, psychologische ondersteuning, en voedings- en 

zelfmanagementadvies. Het beweegprogramma bestond uit arm- en beenoefeningen, evenals loopoefeningen. 

Het ziekenhuis onderhoudsprogramma bestond uit beweegtraining, fysiotherapie, voedingsadvies en 

psychologisch advies. Allebei de onderhoudsstrategieën bleken even effectief. Het deelnemen beide 

onderhoudprogramma’s was een voorspeller voor een acute exacerbatie, een ziekenhuisopname vanwege een 

exacerbatie, een lager risico voor exacerbaties in de 12-maanden follow-up periode, en voor een lager risico voor 

ziekenhuisopnames vanwege een acute exacerbatie. Voor bezoeken aan de spoedeisende hulp was alleen 

thuisrevalidatie een voorspeller. Wat betreft functionele capaciteit waren allebei interventiegroepen waren even 

effectief in het behouden van verbeteringen in peak workrate en de 6-min looptest bij 12 maanden. Tussen de 

twee groepen was geen statistisch significant verschil. Beide interventiegroepen waren even effectief in het 

behouden van het initiële effect op tijd doorgebracht in een sedentaire lichte leefwijze, en matige dagelijkse 

fysieke activiteit. Beide interventiegroepen waren even effectief in kwaliteit van leven. Er waren geen verschillen 

tussen de interventiegroepen.  
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Klinisch relevante verschillen 

Enkele studies benoemen de drempelwaarde (het minimale klinisch verschil) om uitkomstmaten als klinisch 

relevant te bestempelen. Bourne et al. (2017) hanteerden een verschil van 30 m voor de 6-min looptest 

(Redelmeier et al., 1997), Vasilopoulou et al. (2017) hanteerde 25 m (geen bron), Mendes-de Oliveira et al. (2010) 

en Güell et al. (2008) hanteerden een verschil van 54 m (Redelmeier et al., 1997). In Bourne et al. (2017) werd 

non-inferiority van de interventie aangetoond door het niet behalen van de minimale klinisch verschil. In 

Mendes-de Oliveira et al. (2010) en Vasilopoulou et al. (2017) werd een klinisch relevant verschil gevonden in de 

groepen gevonden.   

 

Wat betreft de uitkomstmaat gezondheidsstatus is voor de Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ) in Maltais 

et al. (2008) voor een klein, matig, en groot verschil respectievelijk 0,5; 1,0; en 1,5 gehanteerd (Jaeschke et al., 

1989), welke werd behaald bij één jaar in de thuisgroep. 
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Tabel 2.11  GRADE-beoordeling poliklinische studies 

Kwaliteitsbeoordeling Summary of findings 
Aantal 
studies 

Studiedesign Methodolo-
gische 
beperkingen 

Inconsis- 
tentie 

Indirect 
bewijs 

Onnauw-
keurigheid 

Publicatie-
bias 

n 
(interventie 
en controle) 

Effect Kwaliteit Gewicht 

Inspanningscapaciteit 

7 RCT, gerandomiseerde 
trial 

Zeer serieus Serieus Geen 
degradatie 

Serieus Geen 
degradatie 

Niet mogelijk (geen 
gepoolde data) 

⨁⨁◯◯ Belangrijk 

Kwaliteit van leven 

8 RCT, gerandomiseerde 
trial 

Zeer serieus Onbeoordeel-
baar 

Geen 
degradatie 

Serieus Geen 
degradatie 

Niet mogelijk (geen 
gepoolde data) 

⨁⨁◯◯ Belangrijk 

Exacerbaties 

1 RCT Zeer serieus Geen 
degradatie 

Geen 
degradatie 

Serieus Geen 
degradatie 

Niet mogelijk (geen 
gepoolde data) 

⨁⨁⨁◯ Cruciaal 
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2.4 Conclusie en discussie 

In dit rapport is de effectiviteit van multidisciplinaire longrevalidatie voor COPD-patiënten onderzocht. Er is 

gekeken naar literatuur die effecten van klinische longrevalidatieprogramma’s bestudeert, alsook naar literatuur 

omtrent poliklinische studies in verschillende settings.  

 

Klinische studies 

De resultaten in de klinische arm van onderhavige review tonen aan dat in een pre-post test vergelijking 

multidisciplinaire revalidatieprogramma’s statistisch significante verbeteringen kunnen opleveren voor COPD-

patiënten op het gebied van inspanningscapaciteit, gezondheidsstatus, en kwaliteit van leven. Er is bewijs uit één 

studie dat een intensief onderhoudsprogramma na een klinische revalidatie effectiever is dan een standaard 

nazorgprogramma in het behouden van de inspanningscapaciteit, kwaliteit van leven, en zorggebruik.  

 

In de vier studies die een drempelwaarde hanteerden voor de 6-min looptest, werd in alle studies een klinisch 

relevant verschil waargenomen. In de studie van Moullec et al. (2008) gold dit alleen voor de groep die een 

poliklinisch onderhoudsprogramma ontving na een jaar. Ook in twee studies voor kwaliteit van leven (COPD 

Assessment Test, SGRQ), in één studie voor longfunctie (FEV1), en in één studie voor trainingsduur van 

submaximale beweegtesten werden klinisch relevante verschillen gevonden. In de klinische studies vergeleken 

zes studies de baselinemeting met de nameting na een klinisch revalidatieprogramma, waarbij in alle studies een 

statistisch significant effect op tenminste één uitkomstmaat gevonden werd. 

 

Op basis van de GRADE-beoordeling, kan geconcludeerd worden dat de algehele kwaliteit van de uitkomstmaten 

inspanningscapaciteit, kwaliteit van leven, en exacerbaties op basis van de categorieën methodologische 

beperkingen, inconsistentie, onnauwkeurigheid, indirect bewijs, en publicatiebias laag tot matig is. Daar waar er 

voor indirect bewijs en publicatiebias geen degradatie heeft plaatsgevonden, is dit niet het geval voor 

methodologische beperkingen, inconsistentie, en nauwkeurigheid. 

 

De categorie methodologische beperkingen scoorde ‘serieus’ tot ‘zeer serieus’, vanwege het vaak voorkomen 

van een hoog of onbekend risico op de verschillende bias categorieën, een hoge drop-out rate, en het niet 

uitvoeren van een intention-to-treat (ITT) analyse. De categorie onnauwkeurigheid scoorde serieus, vanwege het 

niet uitvoeren of niet behalen van de powerberekening, en het hebben van een matige steekproefgrootte.  

 

Wat betreft inconsistentie was voor de uitkomstmaat inspanningscapaciteit een spreiding in puntschattingen in 

de studies te zien, waardoor deze categorie ‘serieus’ scoort. Er was een grote variatie wat betreft de uitkomsten 

op de 6-min looptest in de baselinemetingen en de metingen aan het eind van het programma, namelijk 92 m 

tot 300 m (baseline) en 106 m tot 350 m (eindmetingen). De grote variatie in baselinemetingen en eindmetingen 

kan samenhangen met meerdere variabelen, zoals het verschil in interventieduur, intensiteit van het 

programma, en de conditie en motivatie van de patiënten. Voor de 6-minuten looptest werd in bijna alle studies 
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die een baseline- en eindmeting hebben, een significante verbetering gevonden met verschillen van 50 m tot 94 

m.  

 

Om de uitkomstmaat kwaliteit van leven te meten, zijn door de studies verschillende meetinstrumenten 

toegepast (COPD Assessment Test, perceived quality of life scale, SGRQ), waardoor moeilijk een vergelijking 

tussen baselinemetingen en eindmetingen kan worden gemaakt met betrekking tot de spreiding in 

puntschattingen. Om deze reden is deze uitkomstmaat niet beoordeelbaar. Op kwaliteit van leven werden 

verschillende resultaten gevonden, waarbij één keer deze vooruit ging met een klinisch relevant verschil, drie 

keer alleen een statistisch significant verschil liet zien, en één keer geen verschil. 

 

Ook de uitkomstmaat exacerbaties kon niet worden beoordeeld, omdat de vergelijking in de enige studie die 

deze uitkomstmaat gemeten had, niet relevant waren voor onze analyse. In deze studie werd de vergelijking 

subtropisch klimaat versus gematigd klimaat gemaakt, en werden de resultaten gerapporteerd als geheel.  

 

Poliklinische studies 

In het poliklinisch deel van deze review zijn merendeels studies onderzocht die de effecten van een 

thuisprogramma ten opzichte van een andere interventie (poliklinisch, een community-based, of web-

programma) of controle evalueerden. Geconcludeerd kan worden dat beiden even effectief zijn en gelijke 

resultaten opleveren, wat impliceert dat een thuisprogramma niet inferieur is aan een poliklinisch, een 

community-based of web-based revalidatieprogramma.  

 

De algehele kwaliteit van de studies op basis van de categorieën methodologische beperkingen, inconsistentie, 

onnauwkeurigheid, indirect bewijs, en publicatiebias kan worden beschouwd als laag tot matig.  

De methodologische beperkingen scoren ‘zeer serieus’ voor alle drie in de GRADE-beoordeling meegenomen 

uitkomsten (inspanningscapaciteit, kwaliteit van leven, en exacerbaties), vanwege het vaak voorkomen van een 

hoog of onbekend risico op de verschillende bias categorieën, een hoge drop-out rate, en het niet uitvoeren van 

een ITT-analyse. Voor onnauwkeurigheid scoren alle drie de uitkomstmaten ‘serieus’, vanwege het niet uitvoeren 

of niet behalen van de powerberekening, en/of het hebben van een matige steekproefgrootte. Voor de 

categorieën indirect bewijs en publicatiebias heeft er geen degradatie plaatsgevonden. 

 

Alle studies vergeleken de baselinemeting met de eindmeting (na het interventieprogramma), en hadden 

eventueel follow-up metingen. Inspanningscapaciteit is in de categorie inconsistentie als ‘serieus’ gescoord, 

vanwege de spreiding in puntschattingen in de studies. De metingen in de verschillende interventiegroepen 

tonen grote variatie aan, waarbij de baselinemetingen variëren van 240 m tot 489 m, en de eindmetingen van 

421,8 m tot 513 m, wat mogelijk te maken kan hebben met het verschil in interventieduur, intensiteit van het 

programma, en de conditie en motivatie van de patiënten. Voor de 6-minuten-looptest werd in alle studies, die 

dit gemeten hebben, geen significant verschil tussen groepen gevonden, maar wel binnen groepen. 
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Om de uitkomstmaat kwaliteit van leven te meten, werden in de studies verschillende meetinstrumenten en/of 

verschillende subschalen toegepast. Hierdoor kon een vergelijking met betrekking tot de spreiding in 

puntschattingen moeilijk worden gemaakt, en kon de uitkomstmaat kwaliteit van leven in de categorie 

inconsistentie niet worden beoordeeld. De meetinstrumenten SGRQ, MRC Dyspneu schaal, CRQ, en CRQ-

Dyspneu schaal zijn gebruikt. Wat betreft de CRQ varieert de baseline score van 79,7 units tot 85,9 units, en de 

eindscore van 89,9 units tot 102,1 units. De baselinemetingen voor de CRQ-Dyspneu schaal variëren van 2,42 

units tot 3,86 units, en de eindmetingen 3,15 units tot 4,66 units.  

 

Op kwaliteit van leven werden verschillende resultaten gevonden, zowel binnen groepen als tussen groepen, 

waarbij significante resultaten voornamelijk werden gevonden binnen groepen. Alle studies behalve twee (Elliot 

et al., 2004; Güell et al., 2008), die de uitkomstmaat kwaliteit op leven hadden gemeten, vonden geen significante 

verschillen tussen groepen.  

Voor de uitkomstmaat exacerbaties is geen degradatie toegepast.  

 

Risico op bias beoordeling 

Daarnaast is een risico op bias beoordeling uitgevoerd aan de hand van de tool van de Cochrane Collaboration. 

De methodologische kwaliteit van de geïncludeerde studies in zowel de klinische als poliklinische arm is laag. 

Wat betreft de risico op bias beoordeling in de klinische arm blijkt dat bijna alle studies een hoog of onbekend 

risico hadden in de categorieën ‘random sequence generation’, ‘allocation concealment’, ‘blinding of participants 

and personell’, en ‘blinding of outcome assessment’. Mede vanwege de niet-gerandomiseerde en pre-post 

studiedesign, zijn bovengenoemde catgorieën inherent aan het ontbreken van een ‘random sequence 

generation’, ‘allocation concealment’, en het niet kunnen blinderen van betrokken partijen. 

 

In de poliklinische arm scoorden de meeste studies een hoog of onbekend risico in de categorieën ‘allocation 

concealment’, ‘blinding of participants and personell’, en ‘incomplete data’, vanwege hoge drop-out rates. 

Vanwege deze hoge of onbekende risico’s, werd bias niet geminimaliseerd, en wordt de validiteit van de 

studieresultaten niet gemaximaliseerd. Indien het blinderen van de verschillende partijen niet mogelijk of 

haalbaar is, is het te adviseren om objectieve uitkomstmaten te gebruiken in onderzoeken om te voorkomen 

dat, als een patiënt zich bewust is van de interventie en de uitkomstmaat subjectief is, de door de patiënt 

gerapporteerde uitkomsten gebiased zijn. Kennis van de interventie kan ervoor zorgen dat de patiënt zich bewust 

of onbewust beter voelt en daardoor verbeterde subjectieve pijntolerantie rapporteert. Vanwege de hoge of 

onbekende risico’s op bias in zowel de klinische als poliklinische arm, dienen de studieresultaten niet met 

zekerheid te worden geïnterpreteerd. 

  

Generaliseerbaarheid  

De generaliseerbaarheid van de resultaten van deze review naar de Nederlandse gezondheidszorg is beperkt 

doordat de meeste studies in de klinische arm en alle studies in de poliklinische arm in andere landen dan 
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Nederland zijn uitgevoerd. In de klinische arm bestonden revalidatieprogramma’s voornamelijk uit een 

beweegprogramma en educatieve sessies, aangevuld met psychosociale ondersteuning en/of voedingsadviezen. 

In de poliklinische arm bestonden revalidatieprogramma’s voornamelijk uit een beweegprogramma en 

educatieve sessies. In de klinische arm was geen grote variatie in de interventieduur, en vond het programma 

voornamelijk vijf dagen per week plaats, wat overeenkomt met behandeling in de vijf gespecialiseerde 

longcentra in Nederland. De intensiteit van de programmacomponenten varieerde. De duur van de interventie(s) 

varieerde in de poliklinische arm, samen met het totale aantal sessies, en de intensiteit van de 

programmaonderdelen. Vanwege de grote variatie in longrevalidatieprogramma’s in termen van het totale 

aantal sessies en intensiteit, in combinatie met de gemengde resultaten, is voorzichtigheid geboden bij het 

generaliseren van de bevindingen.  

 

Ook is in beide delen vaak niet beschreven waar usual care, indien relevant, uit bestaat. Vooral bij de klinische 

studies leidt dit ertoe dat onduidelijk is welke zorg patiënten hebben ontvangen op het moment dat ze de 

baselinemeting deden.  

 

Er bestaan ook interventies die als zelfmanagement betiteld worden in plaats van revalidatie. Mits het gaat om 

begeleid zelfmanagement konden deze interventies ook aan de PICOT voldoen en geselecteerd worden.  

 

Sterktes en limitaties  

Een sterkte van de onderhavige systematische literatuurreview is dat het voldoet aan alle items van de ‘Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)’ checklist in meer of mindere mate (Moher 

et al., 2009). Een voorbeeld van een item dat hier in mindere mate aan voldoet is het gebruik van PubMed als 

enige database in onze zoekstrategie. De keuze is eerder in dit rapport toegelicht en beargumenteerd. Ook 

leverde het contact met een auteur, om separate data beschikbaar te stellen voor nadere analyse, helaas niet 

op wat we beoogden. Daarnaast konden subgroepanalyses niet plaatsvinden aangezien de meerderheid van de 

studies in zowel de klinische als poliklinische arm geen onderscheid maakte tussen groepen patiënten op basis 

van GOLD-klasse, BODE-index, rookstatus, of een andere relevante factor. 

 

Toekomstig onderzoek 

In de afgelopen jaren heeft een verandering in de patiëntenpopulatie plaatsgevonden, waarbij het “electieve” 

karakter (wachten tot een behandeling passend is) steeds vaker “semi-acuut” (noodzakelijke opname) is 

geworden. Deze patiënten zijn te zwak om naar huis te gaan, terwijl in een regulier ziekenhuis alsook in de 

thuissituatie de gewenste stabiliteit moeilijk te realiseren is. Bovendien dient toekomstig onderzoek zich te 

richten op relevante ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de maatschappij, zoals de toenemende 

gepersonaliseerde en door technologie-ondersteunde interventies, zoals e-health en telemonitoring.  
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Dergelijke studies vereisen ook een heroverweging van de huidige methoden om de kwaliteit van het bewijs te 

beoordelen, om het effect van gepersonaliseerde benaderingen in de praktijk vast te leggen. Pragmatische, 

adaptieve studies, meer gedetailleerde karakterisering van patiënten, en betere patiënt-gerapporteerde 

uitkomstmaten zijn nodig om te analyseren welke type beweging effectief is voor wie en wanneer. 
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Beschouwing 
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Beschouwing 

In dit rapport zijn de Nederlandse en internationale richtlijnen van multidisciplinaire longrevalidatie voor COPD-

patiënten geanalyseerd. De kwaliteitsbeoordeling is uitgevoerd aan de hand van het AGREE II instrument, waarbij 

de kwaliteitsscores varieerden tussen de 4 en 6 (eindscore).  

 

Alle richtlijnen bevelen aan dat iedere COPD-patiënt toegang moet hebben tot longrevalidatie, ongeacht waar 

dit plaatsvindt. Deze aanbevelingen zijn krachtiger geformuleerd voor patiënten met een hogere ziektelast. 

Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen extramurale, poliklinische en klinische longrevalidatie. 

Richtlijnen concluderen dat home-based longrevalidatie vergelijkbare verbeteringen geeft als begeleide 

ziekenhuis programma’s. De mate van supervisie lijkt geen invloed te hebben op het effect van longrevalidatie.  

Specifieke diagnostiek, ten aanzien van bijvoorbeeld comorbiditeit, behandeldoelen, motivatie van een patiënt, 

geeft voornamelijk input voor de inhoud van longrevalidatie. Specifieke grenswaarden voor doorverwijzing naar 

longrevalidatie worden niet beschreven in de richtlijnen. De richtlijnen noemen wel criteria (MRC score >2, GOLD 

2> en FEV1 <50% predicted) om de ernstige COPD-patiënten te identificeren en, indien nodig, te verwijzen voor 

longrevalidatie. Bij verwijzing naar multidisciplinaire longrevalidatie wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

patiënten met chronische respiratoire insufficiëntie, stabiele cardiovasculaire aandoening, angst en/of 

depressie, gender, of patiënten die wel of niet roken. De BODE-classificatie en de relatie met verwijzing naar 

longrevalidatie wordt niet beschreven in de richtlijnen. 

 

Daarnaast is in dit rapport de effectiviteit van multidisciplinaire longrevalidatie voor COPD-patiënten onderzocht. 

De klinische studies tonen aan dat klinische multidisciplinaire revalidatieprogramma’s in een pre-post test 

vergelijking statistisch significante verbeteringen opleveren bij COPD-patiënten, waarvan deels klinisch relevant. 

De poliklinische studies onderzochten voornamelijk de effecten van een thuisprogramma ten opzichte van een 

andere interventie (een poliklinisch, community-based, of web-based programma), waaruit naar voren kwam 

dat beide typen interventies even effectief zijn en gelijke resultaten opleveren. Een thuisprogramma is derhalve 

niet inferieur aan een poliklinisch, community-based of web-based revalidatieprogramma.  

De GRADE-beoordeling laat zien dat de algehele kwaliteit van de uitkomstmaten inspanningscapaciteit, kwaliteit 

van leven, en exacerbaties – in zowel de klinische studies als de poliklinische studies – kan worden beschouwd 

als laag tot matig op basis van de categorieën methodologische beperkingen, inconsistentie, onnauwkeurigheid, 

indirect bewijs, en publicatiebias.  

 

Wat betreft de uitkomstmaat inspanningscapaciteit (6-min looptest) is in het klinisch en poliklinisch deel een 

grote variatie waarneembaar in de baselinemetingen en de eindmetingen (na het programma). Deze variatie kan 

te maken hebben met het verschil in interventieduur, de intensiteit van het programma, en/of de conditie en 

motivatie van de patiënten. In de klinische studies werd in bijna alle studies die een baseline- en eindmeting 

hebben, voor de 6-minuten looptest een significante verbetering aangetoond. In de poliklinische studies geldt 

dat geen statistisch significante verschillen tussen groepen werden waargenomen, maar wel binnen groepen.  
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Om de uitkomstmaat kwaliteit van leven te meten, zijn door de klinische en poliklinische studies verschillende 

meetinstrumenten toegepast, waardoor met betrekking tot de spreiding in puntschattingen moeilijk een 

vergelijking tussen baselinemetingen en eindmetingen kan worden gemaakt. In de klinische studies werden 

verschillende resultaten gevonden, waarbij één keer deze vooruit ging met een klinisch relevant verschil, drie 

keer een statistisch significant verschil liet zien, en één keer geen verschil. In de poliklinische studies werden 

verschillende resultaten gevonden, zowel binnen groepen als tussen groepen, waarbij statistisch significante 

verschillen voornamelijk werden gevonden binnen groepen. In de klinische arm kon de uitkomstmaat 

exacerbaties niet worden beoordeeld, omdat de studieresultaten niet relevant waren voor onze analyse. In de 

poliklinische arm is geen degradatie toegepast. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de richtlijnen niets 

rapporteren omtrent belangrijke of cruciale uitkomstmaten.  

 

De methodologische kwaliteit op basis van de ‘Cochrane’s risk of bias tool’ is in zowel de klinische als poliklinische 

arm laag, waardoor de validiteit van de studieresultaten in twijfel kan worden getrokken. 

Vanwege de grote variatie in longrevalidatieprogramma’s in termen van het totale aantal sessies en intensiteit, 

in combinatie met de gemengde resultaten, is voorzichtigheid geboden bij het generaliseren van de bevindingen.  

Toekomstig onderzoek dient zich meer te richten op relevante ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de 

maatschappij, zoals de toenemende gepersonaliseerde en door technologie-ondersteunde interventies. 

Pragmatische, meer gedetailleerde karakterisering van patiënten, en betere patiënt-gerapporteerde 

uitkomstmaten zijn nodig om te analyseren welke type beweging effectief is voor wie en wanneer. 

 

Bij het interpreteren van de resultaten is het belangrijk om rekening te houden met de Nederlandse context. In 

Nederland zijn vijf gespecialiseerde longcentra actief. Deze partijen werken sinds een aantal jaren aan het 

afbakenen en doorontwikkelen van zorg voor mensen met complex chronisch longfalen. Dit is een bredere 

patiëntengroep, waarbij trainen onder beperkte supervisie niet voldoende is, vanwege de stapeling van 

problemen.  

Voor iedere patiënt geldt dat hij/zij in meer of mindere mate last heeft van: 

• pulmonale (ademhalings)problemen, bijv. een longaandoening en de complicaties daarvan. 

Behandeling is gericht om de pulmonale functie te verbeteren; 

• extrapulmonale (andere medische fysieke) problemen, bijv. een patiënt die verzwakt en/of ondervoed 

is,  hartfalen heeft, of niet in staat is om te trainen. Behandeling is gericht om patiënten aan de hand 

van bijvoorbeeld electro spierstimulatie, anabolen, of een dieet weer op kracht te brengen; 

• psychosociale problemen. Mensen leven al lang met een chronische beperking en hebben daardoor 

vaste gedragspatronen met betrekking tot het omgaan met hun ziekte. Centra bieden dan een 

leerervaring om anders met de ziekte om te gaan. Coping is de derde dimensie waarin complexiteit 

voorkomt. 
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Maatwerk is volgens de richtlijn aanbevolen en wordt geleverd, aangezien bepaalde verschillen relevant zijn voor 

de samenstelling van de behandeling. Diverse variabelen, zoals leefstijl, intellectuele/psychische en fysieke 

vermogens, spelen hierbij een rol.  

 

Ten opzichte van de internationale literatuur valt op dat programma’s in Nederland vaak door meerdere, met 

elkaar samenwerkende disciplines wordt aangeboden. In de internationale literatuur bestaan de 

longrevalidatieprogramma’s minstens uit een beweegprogramma en educatieve sessies. Binnen de Nederlandse 

context is sprake van een integraal behandelplan, waar onder andere wordt gewerkt aan de hoofdgroepen fysiek 

(bewegen), exacerbatie management, en dyspneu management. De concrete invulling van het integraal 

behandelplan en daarmee de inhoud van longrevalidatie is, zoals de richtlijn aangeeft, afhankelijk van 

comorbiditeit, behandeldoelen, en de motivatie van een patiënt. 

De Nederlandse context wijkt af van de longrevalidatieprogramma’s waarover internationale wetenschappelijke 

literatuur is gepubliceerd, in de zin dat de klinische behandeling in Nederland gemiddeld circa acht weken duurt 

versus circa 3 weken elders. En hoewel in de loop van de tijd een verkorting waarneembaar is van de behandeltijd 

(met daaraan gerelateerd een toename van de behandelintensiteit), is er een contrast met studies die 

rapporteren over behandelprogramma’s die twee, drie of vier weken duren. 

 

Concluderend leveren de richtlijnanalyse en de systematische review van de wetenschappelijke literatuur een 

tegenstrijdig beeld. Alle COPD-patiënten moeten toegang hebben tot longrevalidatie. De LAN Zorgstandaard 

claimt dat multidisciplinaire longrevalidatie vaak zeer effectief is in het optimaliseren van de integrale 

gezondheidstoestand. De resultaten uit de literatuurreview laten vooral zien dat meer onderzoek nodig is om 

zicht te krijgen op de verschillen in effectiviteit tussen diverse settings en bij bepaalde subgroepen. 
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Appendix A - Richtlijnen 

Nummer en 
land 

Organisatie Afkorting Titel richtlijn Jaar 

1. Nederland Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor 
Fysiotherapie 

KNGF KNGF-richtlijn Chronisch obstructieve 
longziekten 

2008 

2. Nederland Nederlandse Vereniging van 
Artsen voor Longziekten en 
Tuberculose 

NVALT Richtlijn Diagnostiek en behandeling van 
COPD 

2010 

3. Nederland Long Alliantie Nederland LAN Zorgstandaard COPD 2016 

4. USA American College of Chest 
Physicians & American 
Association of Cardiovascular 
and Pulmonary 
Rehabilitation 

ACCP & 
AACVPR 

Pulmonary Rehabilitation: Joint 
ACCP/AACVPR Evidence-Based Clinical 
Practice Guidelines 

2007 

5. USA & 
Europa 

American College of 
Physicians, American College 
of Chest Physicians, 
American Thoracic Society, 
and European Respiratory 
Society. 

ACP, 
ACCP, 
ATS, ERS 

Diagnosis and Management of Stable 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A 
Clinical Practice Guideline Update from the 
American College of Physicians, American 
College of Chest Physicians,American 
Thoracic Society, and European Respiratory 
Society 

2011 

6. UK British Thoracic Society BTS BTS Guideline on Pulmonary Rehabilitation 
in Adults 

2013 

7. Canada  British Columbia guidelines BC Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
(COPD): Diagnosis and Management 

2017 

8. Canada Canadian Thoracic Society CTS Optimizing pulmonary rehabilitation in 
chronic obstructive pulmonary disease – 
practical issues: A Canadian Thoracic Society 
Clinical Practice Guideline 

2010 

9. Europa & 
USA 

European Respiratory Society 
& American Thoracic Society  

ERS, ATS Management of COPD exacerbations: a 
European Respiratory Society/American 
Thoracic Society guideline 

2017 

10. Europa & 
USA 

European Respiratory Society 
& American Thoracic Society  

ERS, ATS Standards for the diagnosis and 
management of patients with COPD. ATS-
ERS Guidelines. 

 

11. Wereld  global initiative for chronic 
obstructive lung disease 

GOLD Global Strategy for the diagnosis, 
management and prevention of chronic 
obstructive pulmonary disease.  

2017 

12. USA Department of Veterans 
Affairs and Department of 
Defense 

VA &DoD VA/DoD clinical practice guideline for the 
management of chronic obstructive 
pulmonary disease.  

2014 

13. Maleisië Malaysian Thoracic Society MTS Management of chronic obstructive 
pulmonary disease 

2009 

14. UK The National Institute for 
Health and Care Excellence 

NICE  Chronic obstructive pulmonary disease: 
Management of chronic obstructive 
pulmonary disease in adults in primary and 
secondary care 

2010 

15. Saudi 
Arabië 

Saudi Initiative for Chronic 
Airway Diseases 

SICAD Saudi guidelines for the diagnosis and 
management of COPD. Saudi Initiative for 
Chronic Airway Diseases 
 

2014 
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Nummer en 
land 

Organisatie Afkorting Titel richtlijn Jaar 

16. 
Zwitserland  

Swiss Respiratory Society  SRS Swiss Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease Guidelines 

2013 

17. Australië 
en Nieuw-
Zeeland 

Australian Long Foundation ALF COPD-X Australian and New Zealand 
guidelines for the diagnosis and 
management of chronic obstructive 
pulmonary disease: 2017 update.  

2017 

18. Zuid 
Afrika  

South African Thoracic 
Society 

SATS Guideline for the management of chronic 
obstructive pulmonary disease--2011 
update.  

2011 

19.Europa & 
USA 

European Respiratory 
Society & American 
Thoracic Society 

ERS, ATS An Official American Thoracic 
Society/European Respiratory Society 
Statement: Key Concepts and Advances in 
Pulmonary Rehabilitation 

2013 
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Appendix B - Itemscore COPD-richtlijnen 

 

  

AGREE II 
items 

KNGF NVALT ACP, ACCP, 
ATS, ERS 

BTS CTS GOLD 

 
D J D J D J D J D J D J 

 Domain 1. Scope and Purpose  

1 7 7 7 7 6 7 7 7 5 5 5 5 

2 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 

3 5 6 7 7 7 7 7 7 5 5 6 5 

 81% 100 % 97 % 100% 78% 56% 

 Domain 2. Stakeholder Involvement  

4 5 4 7 7 5 5 3 2 4 2 3 2 

5 2 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 6 7 6 7 5 7 7 7 7 7 7 7 

 53% 78% 50% 58% 61% 42% 

 Domain 3. Rigour of Development  

7 5 5 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 

8 4 5 4 1 5 7 7 6 7 7 2 1 

9 5 5 7 7 6 5 7 5 7 6 3 2 

10 7 7 3 1 6 7 7 7 6 7 6 5 

11 6 6 5 4 4 7 7 5 7 6 6 6 

12 4 6 7 7 7 6 7 7 7 7 3 2 

13 5 7 1 1 1 1 7 5 7 5 1 1 

14 1 1 3 4 5 5 7 7 4 5 4 1 

 67% 55% 72% 93% 90% 42% 

 Domain 4. Clarity of Presentation  

15 7 7 6 4 7 6 `7 6 7 6 7 6 

16 7 7 5 2 6 5 7 4 5 3 7 7 

17 6 3 4 4 7 7 7 6 7 7 5 6 

 86% 53 % 89% 86% 81% 89% 

 Domain 5. Applicability  

18 2 2 3 2 2 4 7 4 3 4 2 4 

19 6 6 4 4 2 2 4 4 3 3 7 7 

20 3 4 5 6 2 3 7 5 3 6 5 5 

21 4 5 4 3 2 4 4 5 4 5 2 3 

 50 % 48% 27% 67% 48% 56% 

 Domain 6. Editorial Independence  

22 2 1 4 3 5 7 3 2 7 7 1 1 

23 5 5 5 5 7 7 2 2 4 2 1 1 

 38% 54% 92% 21% 67% 0% 

 Overall Assessment  

A1 6 6 5 4 6 6 6 6 6 6 4 4 

aanbeveling ja Ja M M ja Ja  ja ja Ja ja M M 

Gem/sd 6 (0) 4,5 (0,5) 6 (0) 6 (0) 6 (0) 6 (0) 
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Appendix C - Indeling level of evidence en niveau van bewijs en aanbevelingen per richtlijn 
 

KNGF-richtlijn 
Level of evidence  
A1 Systematische review (of meta-analyse), met inclusie van ten minste 2 onafhankelijk van 

elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau, met consistente resultaten. 

A2 Gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend klinisch onderzoek van goede kwaliteit en van 
voldoende omvang. 

B Vergelijkend onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 (hieronder valt 
ook patiëntcontrole-onderzoek, cohortonderzoek). 

C Niet-vergelijkend onderzoek. 

D Mening van deskundigen (waaronder de leden van de werkgroep). 
Niveaus van bewijs  
Niveau 1 Gesteund door 1 systematische review van niveau A1 van ten minste 2 onafhankelijk van 

elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A2. 
Het is aangetoond dat... 

Niveau 2 Gesteund door minstens 1 onderzoek van niveau A2 of 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde 
onderzoeken van niveau B. 
Het is aannemelijk dat... 

Niveau 3 Gesteund door 1 onderzoek van niveau B of C. 
Er zijn aanwijzingen dat... 

Niveau 4 Gebaseerd op de mening van deskundigen (waaronder de leden van de werkgroep). 
De werkgroep is van mening dat… 
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Appendix C - Indeling level of evidence en niveau van bewijs en aanbevelingen per richtlijn 
(vervolg) 
 

NVALT richtlijn  

Voor artikelen betreffende: interventie (preventie of therapie) 
A1 Systematische reviews die tenminste enkele onderzoeken van A2-niveau betreffen, waarbij 

de resultaten van afzonderlijke onderzoeken consistent zijn 

A2 Gerandomiseerd vergelijkend klinisch onderzoek van goede kwaliteit (gerandomiseerde, 
dubbelblind gecontroleerde trials) van voldoende omvang en consistentie 

B Gerandomiseerde klinische trials van matige kwaliteit of onvoldoende omvang of ander 
vergelijkend onderzoek (niet-gerandomiseerd, vergelijkend cohortonderzoek, 
patiëntcontrole-onderzoek); 

C Niet-vergelijkend onderzoek; 

D Mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden. 

Voor artikelen betreffende: diagnostiek 
A1 onderzoek naar de effecten van diagnostiek op klinische uitkomsten bij een prospectief 

gevolgde goed gedefinieerde patiëntengroep met een tevoren gedefinieerd beleid op grond 
van de te onderzoeken testuitslagen, of besliskundig onderzoek naar de effecten van 
diagnostiek op klinische uitkomsten, waarbij resultaten van onderzoek van A2-niveau als basis 
worden gebruikt en voldoende rekening wordt gehouden met onderlinge afhankelijkheid van 
diagnostische tests. 

A2 onderzoek ten opzichte van een referentietest, waarbij van tevoren criteria zijn gedefinieerd 
voor de te onderzoeken test en voor een referentietest, met een goede beschrijving van de 
test en de onderzochte klinische populatie; het moet een voldoende grote serie van 
opeenvolgende patiënten betreffen, er moet gebruikgemaakt zijn van tevoren gedefinieerde 
afkapwaarden en de resultaten van de test en de 'gouden standaard' moeten onafhankelijk 
zijn beoordeeld. Bij situaties waarbij multipele, diagnostische tests een rol spelen, is er in 
principe een onderlinge afhankelijkheid en dient de analyse hierop te zijn aangepast, 
bijvoorbeeld met logistische regressie. 

B vergelijking met een referentietest, beschrijving van de onderzochte test en populatie, maar 
niet de kenmerken die verder onder niveau A staan genoemd. 

C niet-vergelijkend onderzoek; 

D mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden. 
Niveaus van bewijs  
Niveau 1 Één systematische review (A1) of tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde 

onderzoeken van niveau A1 of A2 

Niveau 2 Tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B 

Niveau 3 Één onderzoek van niveau A2 of B of onderzoek van niveau C 

Niveau 4 Mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden 
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Appendix C - Indeling level of evidence en niveau van bewijs en aanbevelingen per richtlijn 
(vervolg) 
 

ACP-richtlijn 

Level of evidence  
High Evidence is considered high quality when it is obtained from 1 or more well-designed and 

well-executed randomized, controlled trials (RCTs) that yield consistent and directly 
applicable results. This also means that further research is very unlikely to change our 
confidence in the estimate of effect. 

Moderate Evidence is considered moderate quality when it is obtained from RCTs with important 
limitations – for example, biased assessment of the treatment effect, large loss to follow-up, 
lack of blinding, unexplained heterogeneity (even if it is generated from rigorous RCTs), 
indirect evidence originating from similar (but not identical) populations of interest, and RCTs 
with a very small number of participants or observed events. In addition, evidence from well-
designed controlled trials without randomization, well-designed cohort or case- control 
analytic studies, and multiple time series with or without intervention are in this category. 
Moderate-quality evidence also means that further research will probably have an important 
effect on our confidence in the estimate of effect and may change the estimate. 

Low Evidence obtained from observational studies would typically be rated as low quality because 
of the risk for bias. Low-quality evidence means that further research is very likely to have an 
important effect on our confidence in the estimate of effect and will probably change the 
estimate. 

Niveaus van bewijs  
Strong Benefits Clearly Outweigh Risks and Burden or Risks and Burden Clearly Outweigh Benefits 

Weak Benefits Finely Balanced With Risks and Burden 
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Appendix C - Indeling level of evidence en niveau van bewijs en aanbevelingen per richtlijn 
(vervolg) 

 

BTS-richtlijn 

Level of evidence  
1++ High-quality meta-analyses, systematic reviews of randomised controlled trials (RCTs), or 

RCTs with a very low risk of bias 

1+ 1+ Well conducted meta-analyses, systematic reviews of RCTs, or RCTs with a low risk of bias 

1- Meta-analyses, systematic reviews of RCTs, or RCTs with a high risk of bias 

2++ High-quality systematic reviews of case–control or cohort studies or high- quality case–
control or cohort studies with a very low risk of confounding, bias or chance and a high 
probability that the relationship is causal 

Level of evidence 
2+  Well conducted case–control or cohort studies with a low risk of confounding, bias or chance 

and a moderate probability that the relationship is causal 

2- Case–control or cohort studies with a high risk of confounding, bias or chance and a significant 
risk that the relationship is not causal 

3 Non- analytic studies, for example, case reports, case series 

4 Expert opinion 
Niveaus van bewijs  
Niveau A At least one meta-analysis, systematic review, or randomised controlled trial (RCT) rated as 

1++ and directly applicable to the target population or A systematic review of RCTs or a body 
of evidence consisting principally of studies rated as 1+ directly applicable to the target 
population and demonstrating overall consistency of results 

Niveau B A body of evidence including studies rated as 2++ directly applicable to the target population 
and demonstrating overall consistency of results or Extrapolated evidence from studies rated 
as 1++ or 1+ 

Niveau C A body of evidence including studies rated as 2+ directly applicable to the target population 
and demonstrating overall consistency of results or Extrapolated evidence from studies rated 
as 2++ 

Niveau D Evidence level 3 or 4 or extrapolated evidence from studies rated as 2+ 

√ Important practical points for which there is no research evidence, nor is there likely to be 
any research evidence. The guideline committee wishes to emphasize these as Good Practice 
Points. 
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Appendix C - Indeling level of evidence en niveau van bewijs en aanbevelingen per richtlijn 
(vervolg) 
 

CTS-richtlijn 

Level of evidence  
A Well-designed randomized controlled trials with consistent and directly applicable results 

B RCTs with limitations with inconsistent results/ major methodological weaknesses 

C Observational studies, and from generalization from randomized trials in one group of 
patients to a different group of patients 

Niveaus van bewijs  
1 Strong recommendation, with desirable effects clearly outweighing undesirable effects (or 

vice versa) 

2 Weak recommendation, with desirable effects closely balanced with undesirable effects 

 

GOLD-richtlijn  

 Level of evidence 

A Source of evidence: 
Randomized controlled trials (RCTs. 
Right body of high quality evidence without any significant limitation or bias 
Definition: 
Evidence is from endpoints of well-designed RCTs that provide a consistent pattern of findings in 
the population for which the recommendation is made. Category A requires substantial numbers of 
studies involving substantial numbers of participants. 

B Source of evidence: 
Randomized controlled trials (RCTs). With important limitations  
Limited body of evidence. 
Definition: 
Evidence is from endpoints of intervention studies that include only a limited number of patients, 
postdoc or subgroup analysis of RCTs, or meta-analysis of RCTs. In general, Category B pertains 
when few randomized trials exist, they are small in size, they were undertaken in a population 
that differs from the target population of the recommendation, or the results are somewhat 
inconsistent. 

C Source of evidence: 
Nonrandomized trials. 
Observational studies. 
Definition: 
Evidence is from outcomes of uncontrolled or nonrandomized trials or from observational studies 

D Source of evidence: 
Panel consensus judgement 
Definition: 
This category is used only in cases where the provision of some guidance was deemed valuable but 
the clinical literature addressing the subject was deemed insufficient to justify placement in one of 
the other categories. The Panel Consensus is based on clinical experience or knowledge that does 
not meet the above-listed criteria. 
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Appendix D - Indicatiestelling poliklinische en klinische longrevalidatie NVALT-richtlijn 

 

Deze indicatiestelling is mede gebaseerd op de internationale richtlijnen van de ERS en ATS, overleg tussen de 

Nederlandse Astmacentra en Zorgverzekeraars Nederland (concept 1999) en het concept productbeschrijving 

longrevalidatie van de VRIN, VRA, NVALT en astmacentra van de NVZ (1998). 

 

Indicaties voor een poliklinische longrevalidatie (Donner, 1997) 

• de patiënten verkeren in een stabiele situatie 

• de patiënten zijn in staat zelfstandig te leven 

• de patiënten hebben geen grote psychologische problemen 

• de patiënten hebben geen andere ernstige ziekte 

 

Indicaties klinische longrevalidatie (ERS, gemodificeerd) 

Overwegingen die kunnen meewegen om te kiezen voor klinische revalidatie zijn: 

• instabiel (t.g.v. recidiverende exacerbaties) 

• logistieke redenen (zoals reisproblemen) 

• 24 uurs observatie of behandeling nodig 

• objectivering / interpretatie gerapporteerde klachten 

• nachtelijke dyspneu / paniek 

• afhankelijk van hulp bij ADL zoals: aankleden, wassen gaat niet 

• problemen energie goed over de dag te verdeling 

• ernstige acceptatieproblemen 

• ernstige psychosociale problemen 

• ernstige extrapulmonale problemen 

• indiceren van en omgaan met ademhalingsondersteuning, zuurstofonderhoudsbehandeling 

• specifieke interventies als post-intensive care, pre- en postoperatief, postexacerbatie, 

voedingsinterventies. 
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Appendix E - Literatuurlijst klinische studies 

 

1. Greulich et al. (2015) Effect of a Three-Week Inpatient Rehabilitation Program on 544 Consecutive 

Patients with Very Severe COPD: A Retrospective Analysis. Respiration 90:287–292 

2. Haave et al. (2008) Different short-term and longitudinal results on perceived health status for asthma 

and COPD patients after pulmonary rehabilitation. Patients living alone have the largest improvements in 

perceived quality of life. Chronic Respiratory Disease 5:69–73 

3. Haugen et al. (2007) Rehabilitation in a Warm Versus a Colder Climate in Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention 27:50-56 

4. Moullec et al. (2008) An innovative maintenance follow-up program after a first inpatient pulmonary 

rehabilitation. Respiratory Medicine 102(4):556-66 

5. Russo et al. (2017) Action plans and coping strategies in eldery COPD patients influence the results of 

pulmonary rehabilitation: an observational study. European Journal of Physical and Rehabilitation 

Medicine doi: 10.23736/S1973-9087.17.04501-4 

6. Skumlien et al. (2017) Four weeks’ intensive rehabilitation generates significant health effects in COPD 

patients. Chronic Respiratory Disease 4:5–13 

7. Van Helvoort et al. (2011) Exercises Commonly Used in Rehabilitation of Patients With Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease: Cardiopulmonary Responses and Effect Over Time. Archives of 

Physical Medicine and Rehabilitation 92(1):111-7 
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Appendix F – Risico op bias beoordeling klinische studies 

* Drop-out rate van 38% van toepassing op gehele populatie (astma en COPD-patiënten). Drop-outs niet apart gerapporteerd 

 

 

Naam eerste 
auteur (jaar) 

Random 
sequence 
generation 
(selection bias) 

Allocation concealment 
(selection bias) 

Blinding of 
participants and 
personnel 
(performance bias) 

Blinding of outcome 
assessment 
(detection bias) 

Incomplete data 
(attrition bias) 
 

Selective reporting 
(reporting bias) 

Other 
bias 

Greulich et 
al. (2015) 

Hoog – studie 
niet 
gerandomiseerd 

Hoog – studie niet 
gerandomiseerd 

Hoog – studie niet 
gerandomiseerd 

Onbekend – niet 
benoemd 

Onbekend – niet 
benoemd 

Laag – alle 
uitkomstmaten 
gerapporteerd 

Laag 

Haave et al. 
(2008) 

Hoog – studie 
niet 
gerandomiseerd 

Hoog – studie niet 
gerandomiseerd 

Hoog – studie niet 
gerandomiseerd 

Onbekend – niet 
benoemd 

Hoog – drop-out: 
38%* 

Laag – alle 
uitkomstmaten 
gerapporteerd 

Laag 

Haugen et al. 
(2007) 

Hoog – d.m.v. 
“block 
randomization”  

Laag - aan de hand van 
gesloten enveloppen met 
allocation nummer.  

Hoog – studie niet 
gerandomiseerd 

Onbekend – niet 
benoemd 

Laag – drop-out 
groepen <20% 

Laag – alle 
uitkomstmaten 
gerapporteerd 

Laag 

Moullec et 
al. (2008) 

Hoog – studie 
niet 
gerandomiseerd 

Hoog – studie niet 
gerandomiseerd 

Hoog – studie niet 
gerandomiseerd 

Onbekend – niet 
benoemd 

Hoog – drop-out: 
Standaard nazorg 
groep: 38% 
Onderhoudsprog. 
groep: 21% 

Laag – alle 
uitkomstmaten 
gerapporteerd 

Laag 

Russo et al. 
(2017) 

Hoog – studie 
niet 
gerandomiseerd 

Hoog – studie niet 
gerandomiseerd 

Hoog – studie niet 
gerandomiseerd 

Onbekend – niet 
benoemd 

Onbekend – niet 
benoemd 

Hoog - uitkomstmaten 
cogn. en psychol. 
klinische aandoeningen 
en kwaliteit van leven 
niet gerapporteerd   

Laag 

Skumlien et 
al. (2007) 

Hoog – studie 
niet 
gerandomiseerd 

Hoog – studie niet 
gerandomiseerd 

Hoog – studie niet 
gerandomiseerd 

Onbekend – niet 
benoemd 

Laag – drop-out 
groepen <20% 

Laag – alle 
uitkomstmaten 
gerapporteerd 

Laag 

Van Helvoort 
et al. (2011) 

Hoog – studie 
niet 
gerandomiseerd 

Hoog – studie niet 
gerandomiseerd 

Hoog – studie niet 
gerandomiseerd 

Onbekend – niet 
benoemd 

Onbekend – niet 
benoemd 

Laag – alle 
uitkomstmaten 
gerapporteerd 

Laag 
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Appendix G – GRADE-beoordeling klinische studies 

Uitkomstmaat Inspanningscapaciteit Kwaliteit van leven Exacerbaties 

Gerapporteerd 
door 

• Greulich et al. (2015)  

• Haugen et al. (2007)  

• Moullec et al. (2008)  

• Russo et al. (2017)  

• Skumlien et al. (2007) 

• Van Helvoort et al. (2011) 

• Greulich et al. (2015)  

• Haave et al. (2008)  

• Haugen et al. (2007)  

• Moullec et al. (2008)  

• Skumlien et al. (2007)  

• Haugen et al. 
(2007) 

Methodo- 
logische 
beperkingen 

Gemiddelde score: -2 
 

• Greulich et al. (2015)  
Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van allocation, 
deelnemers, personeel, en uitkomstbeoordelaar, 
incomplete data (drop-out); ITT: niet gerapporteerd 

• Haugen et al. (2007)  
Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van deelnemers, 
personeel, en uitkomstbeoordelaar; ITT: kon niet worden 
uitgevoerd 

• Moullec et al. (2008)  
Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van allocation, 
deelnemers, personeel, en uitkomstbeoordelaar, 
incomplete data; drop-out: 38% (standaardnazorg groep) 
en 21% (polikl. onderhoudsprogramma groep); ITT: niet 
gerapporteerd 

• Russo et al. (2017)  
Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van allocation, 
deelnemers, personeel, en uitkomstbeoordelaar, 
incomplete data (drop-out); ITT: niet gerapporteerd 

• Skumlien et al. (2007) 
Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van allocation, 
deelnemers, personeel, en uitkomstbeoordelaar 

• Van Helvoort et al. (2011)  
Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van allocation, 
deelnemers, personeel, en uitkomstbeoordelaar, 
incomplete data (drop-out); ITT: niet gerapporteerd 

Gemiddelde score: -2 
 

• Greulich et al. (2015)  
Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van 
allocation, deelnemers, personeel, en 
uitkomstbeoordelaar, incomplete data (drop-out); 
ITT: niet gerapporteerd  

• Haave et al. (2008)  
Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van 
allocation, deelnemers, personeel, en 
uitkomstbeoordelaar, incomplete data; drop-out: 
38%; ITT: niet gerapporteerd 

• Haugen et al. (2007)  
Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van 
deelnemers, personeel, en uitkomstbeoordelaar; 
ITT: kon niet worden uitgevoerd 

• Moullec et al. (2008)  
Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van 
allocation, deelnemers, personeel, en 
uitkomstbeoordelaar, incomplete data; drop-out: 
38% (standaardnazorg groep) en 21% 
(onderhoudsprogramma groep); ITT: niet 
gerapporteerdskum 

• Skumlien et al. (2007)  
Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van 
allocation, deelnemers, personeel, en 
uitkomstbeoordelaar 

Gemiddelde score: -1 
 

• Haugen et al. (2007)  
Hoog of onbekend 
risico op bias: 
blinderen van 
deelnemers, 
personeel, en 
uitkomstbeoordelaar; 
ITT: kon niet worden 
uitgevoerd 

 



Richtlijnanalyse en literatuurreview longrevalidatie                                                            Pagina 98 | 107 
  

Appendix G – GRADE-beoordeling klinische studies (vervolg) 

Uitkomstmaat Inspanningscapaciteit Kwaliteit van leven Exacerbaties 

Inconsistentie Gemiddelde score: -1 
Spreiding in puntschattingen in studies 
 

• Greulich et al. (2015)  
Significant en klinisch relevante toename van circa 50 m 
(baseline: 300 m; einde programma: 350 m) 

• Haugen et al. (2007)  
Resultaten niet relevant 

• Moullec et al. (2008)  
Poliklinische onderhoudsgroep: significant verschil bij 6 
maanden en 1 jaar (baseline: 424,1 m; einde programma: 
471,3 m; 6 maanden: 508,4 m; 12 maanden: 510,6 m) dan bij 
het einde van het revalidatieprogramma met een klinisch 
relevant verschil bij 1 jaar van 75,8 m 

• Russo et al. (2017)  
Significant verschil van 94,0 meter (baseline: 99,2 m; einde 
programma: 193, 2 m) 

• Skumlien et al. (2007) 
Geen significant verschil. Baselinewaarden en eindmetingen 
niet gerapporteerd 

• Van Helvoort et al. (2011) 
Significant verschil behaald (baseline: 92 m; einde 
programma: 106 m) 

Niet beoordeelbaar 
Verschillende meetinstrumenten toegepast voor de 
uitkomstmaat kwaliteit van leven, waardoor vergelijking 
moeilijk gemaakt kan worden m.b.t. spreiding in 
puntschattingen 

 

• Greulich et al. (2015)  
CAT: circa 3 eenheden significant en klinisch relevant 
omlaag gegaan (baseline: 23 units; einde programma: 
20 units) 

• Haave et al. (2008)  
Perceived quality of life scale: geen significant verschil 
(baseline: 5,2 units; einde programma: 5,4 units; 6 
maanden: 5,3 units)  

• Haugen et al. (2007)  
Resultaten niet relevant 

• Moullec et al. (2008)  
SGRQ: significante verbetering binnen en tussen 
groepen. Poliklinische onderhoudsgroep voor de 
domeinen symptomen(baseline: 68,1 units; einde-
programma: 59,0 units; 3 maanden: 56,2 units; 12 
maanden: 45,5 units), activiteit (baseline: 67,5 units; 
einde programma: 62,3 units; 6 maanden: 46,3 units; 
12 maanden 46,2 units), en impact (baseline: 40,4 
units; einde programma: 29,6 units; 6 maanden: 19,6 
units; 12 maanden: 16,0 units). Na 1 jaar was het 
verschil -18,5; -27,0; en -32,4 voor respectievelijk 
symptomen, activiteiten, en impact voor de 
poliklinische groep 

• Skumlien et al. (2007) 
SGRQ: baseline waarden en post-programma waarden 
niet gerapporteerd. 

Onbeoordeelbaar 
 

• Haugen et al. 
(2007) 
Resultaten niet 

relevant 
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Appendix G – GRADE-beoordeling klinische studies (vervolg) 

Uitkomstmaat Inspanningscapaciteit Kwaliteit van leven Exacerbaties 

Indirect bewijs Geen degradatie 
De geïncludeerde studies voldoen aan de PICOT 

Geen degradatie 
De geïncludeerde studies voldoen aan de PICOT 

Geen degradatie 
De geïncludeerde 
studies voldoen aan de 
PICOT 

Onnauwkeurig-
heid 

Gemiddelde score: -1 
 

• Greulich et al. (2015)  
Geen powerberekening; uitkomsten zijn significant; grote 
steekproefgrootte 

• Haugen et al. (2007)  
Wel powerberekening, maar power niet behaald; 
uitkomsten niet relevant voor onze analyse; matige 
steekproefgrootte 

• Moullec et al. (2008)  
Geen powerberekening; uitkomsten zijn significant; kleine 
steekproefgrootte 

• Russo et al. (2017)  
Geen powerberekening; uitkomsten zijn significant; matige 
steekproefgrootte 

• Skumlien et al. (2007) 
Powerberekening behaald; uitkomsten niet significant; 
matige steekproefgrootte 

• Van Helvoort et al. (2011) 
Geen powerberekening; uitkomsten zijn significant; kleine 
steekproefgrootte 

 

Gemiddelde score: -1 
 

• Greulich et al. (2015)  
Geen powerberekening; uitkomsten zijn significant; 
grote steekproefgrootte 

• Haave et al. (2008)  
Geen powerberekening; uitkomsten zijn significant; 
grote steekproefgrootte 

• Haugen et al. (2007)  
Wel powerberekening, maar power niet behaald; 
uitkomsten niet relevant voor onze analyse; matige 
steekproefgrootte 

• Moullec et al. (2008)  
Geen powerberekening; uitkomsten zijn significant; 
kleine steekproefgrootte;  

• Skumlien et al. (2007) 
Wel powerberekening, maar power (deels) behaald 
(alleen voor interventiegroep, niet voor 
controlegroep); uitkomsten zijn significant; matige 
steekproefgrootte 

Gemiddelde score: -1 
 

• Haugen et al. 
(2007)  
Wel 
powerberekening, 
maar power niet 
behaald; 
uitkomsten niet 
relevant voor onze 
analyse; matige 
steekproefgrootte 

Publicatiebias Geen degradatie 
Studies zijn niet gefinancierd door de industrie or rapporteren 
geen financieringsbron 

Geen degradatie 
Studies zijn niet gefinancierd door de industrie or 
rapporteren geen financieringsbron 

Geen degradatie 
Studies zijn niet 
gefinancierd door de 
industrie or 
rapporteren geen 
financieringsbron 

 



Richtlijnanalyse en literatuurreview longrevalidatie                                                            Pagina 100 | 107 
  

Appendix H – Literatuurlijst poliklinische studies 

1. Bourne et al. (2017) Online versus face-to-face pulmonary rehabilitation for patients with chronic 

obstructive pulmonary disease: randomised controlled trial. BMJ Open 7:e014580. doi:10.1136/bmjopen-

2016-014580 

2. Chaplin et al. (2017) Interactive web-based pulmonary rehabilitation programme: a randomised controlled 

feasibility trial. BMJ Open 7:e013682. doi:10.1136/bmjopen-2016-013682 

3. Elliot et al. (2004) Short- and long-term hospital and community exercise programmes for patients with 

chronic obstructive pulmonary disease. Respirology 9:345–351 

4. Güell et al. (2008) Comparación de un programa de rehabilitación domiciliario con uno hospitalario en 

pacientes con EPOC: estudio multicéntrico español. Archivos de Bronconeumología 44(10):512-8 

5. Holland et al. (2017) Home-based rehabilitation for COPD using minimal resources: a randomised, 

controlled equivalence trial. Thorax 72:57–65 

6. Horton et al. (2018) Comparison of a structured home-based rehabilitation programme with conventional 

supervised pulmonary rehabilitation: a randomised non-inferiority trial. Thorax 73:29–36 

7. Maltais et al. (2008) Effects of Home-Based Pulmonary Rehabilitation in Patients with Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease. Annals of Internal Medicine 149:869-878 

8. Mendes-de Oliveira et al. (2010) Outpatient vs. home-based pulmonary rehabilitation in COPD: a 

randomized 

controlled trial. Multidisciplinary Respiratory Medicine 5(6): 401-408 

9. Vasilopoulou et al. (2017) Home-based maintenance telerehabilitation reduces the risk for acute 

exacerbations of COPD, hospitalisations and emergency department visits. European Respiratory Journal 

49(5). pii: 1602129. doi: 10.1183/13993003.02129-2016 

 

 

http://www.archbronconeumol.org/


Richtlijnanalyse en literatuurreview longrevalidatie                                                            Pagina 101 | 107 
  

Appendix I – Risico op bias beoordeling poliklinische studies 

Naam eerste 
auteur (jaar) 

Random sequence 
generation 
(selection bias) 

Allocation 
concealment 
(selection bias) 

Blinding of 
participants and 
personnel 
(performance 
bias) 

Blinding of outcome 
assessment 
(detection bias) 

Incomplete data 
(attrition bias) 
 

Selective 
reporting 
(reporting bias) 

Other 
bias 

Bourne et al. 
(2017) 

Laag – d.m.v. 
“computerised block 
permutation 
randomise 
sequencer”  

Laag – “a concealed 
allocation was 
performed” 
 

Hoog – 
deelnemers niet 
geblindeerd, 
personeel wel 
geblindeerd 

Laag- uitkomst 
beoordelaar was 
geblindeerd 

Hoog – drop-out: Web-
based groep: 28%; 
face-to-face groep: 
19% 

Laag – alle 
uitkomstmaten 
gerapporteerd 

Laag 

Chaplin et al. 
(2017) 

Laag – d.m.v. web-
based programma 
voor randomisatie 

Onbekend – niet 
benoemd 

Onbekend – niet 
benoemd 

Laag - uitkomst 
beoordelaar was 
geblindeerd 

Hoog – drop-out: 
Gebruikelijke progr. 
groep: 23%; web-based 
groep: 57% 

Laag – alle 
uitkomstmaten 
gerapporteerd 

Laag  

Elliot et al. 
(2004) 

Onbekend – niet 
benoemd 

Onbekend – niet 
benoemd 

Onbekend – niet 
benoemd 

Onbekend – niet 
benoemd 

Hoog – drop-out: 
Ziekenhuisgroep: 73%; 
community groep:  
(69%) 

Laag – alle 
uitkomstmaten 
gerapporteerd 

Laag 

Güell et al. 
(2008) 

Onbekend – niet 
benoemd 

Laag – d.m.v. 
gesloten enveloppen 

Onbekend – niet 
benoemd 

Onbekend – niet 
benoemd 

Hoog – drop-out: 
Thuisgroep: 29% 
Ziekenhuisgroep: 21%   

Laag – alle 
uitkomstmaten 
gerapporteerd 

Laag 

Holland et al. 
(2017) 

Laag – d.m.v. 
“computer 
generated 
Sequence” 

Laag – d.m.v. 
ondoorzichtige 
enveloppen  

Onbekend – niet 
benoemd 

Laag - uitkomst 
beoordelaar was 
geblindeerd 

Hoog - drop-out: 
poliklinische groep: 
28%; thuis groep: 22% 

Laag – alle 
uitkomstmaten 
gerapporteerd 

Laag 

Horton et al. 
(2018) 

Hoog - d.m.v. 
“random permuted 
blocks method” 

Onbekend – niet 
benoemd 

Onbekend – niet 
benoemd 

Laag - uitkomst 
beoordelaar was 
geblindeerd 

Hoog – drop-out: 
Centre-based groep: 
49%; thuisgroep: 48% 

Laag – alle 
uitkomstmaten 
gerapporteerd 

Laag 

Maltais et al. 
(2008) 

Laag – d.m.v. 
”computer-
generated permuted 
block 
randomization 
scheme” 

Onbekend – niet 
benoemd 

Hoog – 
deelnemers en 
participanten 
niet geblindeerd 

Laag (voor meten 
adverse events)/ 
verder onbekend 
(overige uitkomst-
maten) 

Laag – drop-out 
groepen <20% 

Laag – alle 
uitkomstmaten 
gerapporteerd 

Laag 
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Appendix I – Risico op bias beoordeling poliklinische studies (vervolg) 

 

  

Naam eerste 
auteur (jaar) 

Random sequence 
generation 
(selection bias) 

Allocation 
concealment 
(selection bias) 

Blinding of 
participants and 
personnel 
(performance 
bias) 

Blinding of outcome 
assessment 
(detection bias) 

Incomplete data 
(attrition bias) 
 

Selective 
reporting 
(reporting bias) 

Other 
bias 

Mendes-de 
Oliveira et al. 
(2010) 

Laag – elektronisch 
d.m.v. computer 

Onbekend – niet 
benoemd 

Onbekend – niet 
benoemd 

Onbekend – niet 
benoemd 

Hoog – drop-out: 
thuisgroep: 21%; 
controle groep: 0%; 
poliklinische groep: 
50% 

Laag – alle 
uitkomstmaten 
gerapporteerd 

Laag 

Vasilopoulou 
et al. (2017) 

Laag – d.m.v. 
“computer-
generated 
random numbers” 

Onbekend – niet 
benoemd 

Hoog – 
deelnemers en 
participanten 
niet geblindeerd 

Hoog – uitkomst 
beoordelaar was 
niet geblindeerd 

Laag – drop-out 
groepen <20% 

Laag – alle 
uitkomstmaten 
gerapporteerd 

Laag 
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Appendix J – GRADE-beoordeling poliklinische studies  

Uitkomstmaat Inspanningscapaciteit Kwaliteit van leven Exacerbaties 
Gerapporteerd 
door 

• Bourne et al. (2017)   

• Elliot et al. (2004)  

• Güell et al. (2008) 

• Holland et al. (2017)  

• Maltais et al. (2008)  

• Mendes-de Oliveira et al. (2010)  

• Vasilopoulou et al. (2017)  

• Bourne et al. (2017 

• Chaplin et al. (2017)  

• Elliot et al. (2004)  

• Güell et al. (2008) 

• Holland et al. (2017) 

• Horton et al. (2018) 

• Maltais et al. (2008)  

• Vasilopoulou et al. (2017) 

• Vasilopoulou et 
al. (2017) 

Methodo- 
logische 
beperkingen 

Gemiddelde score: -2 
 
• Bourne et al. (2017) 

Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van deelnemers en 
personeel, incomplete data; drop-out: 28% (web-based groep) en 19% 
(face-to-face groep) 

• Elliot et al. (2004) 
Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van allocation, deelnemers, 
personeel, en uitkomst beoordelaar, incomplete data; drop-out: 73% 
(ziekenhuisgroep) en 69% (community-based groep) 

• Güell et al. (2008) 
Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van deelnemers, personeel, 
en uitkomst beoordelaar, incomplete data; drop-out: 29% (thuisgroep) 
en 21% (ziekenhuisgroep) 

• Holland et al. (2017) 
Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van deelnemers en 
personeel, incomplete data; drop-out: 28% (poliklinische groep) en 22% 
(thuisgroep) 

• Maltais et al. (2008) 
Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van allocation, deelnemers 
en personeel 

• Mendes-de Oliveira et al. (2010) 
Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van allocation, deelnemers, 
personeel, en uitkomst beoordelaar, incomplete data; drop-out: 21% 
(thuisgroep) en 50% (poliklinische groep) ITT: niet gerapporteerd 

• Vasilopoulou et al. (2017) 
Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van allocation, deelnemers, 
personeel, en uitkomst beoordelaar; ITT: niet gerapporteerd 

Gemiddelde score: -2 
 
• Bourne et al. (2017) 

Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van deelnemers en 
personeel, incomplete data; drop-out: 28% (web-based groep) en 19% 
(face-to-face groep) 

• Chaplin et al. (2017) 
Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van allocation, deelnemers 
en personeel, incomplete data; drop-out: 23% (gebruikelijke 
programma groep) en 57% (web-based groep); ITT: niet gerapporteerd 

• Elliot et al. (2004) 
Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van allocation, deelnemers, 
personeel, en uitkomst beoordelaar, incomplete data; drop-out: 73% 
(ziekenhuisgroep) en 69% (community-based groep) 

• Güell et al. (2008) 
Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van deelnemers, personeel, 
en uitkomst beoordelaar, incomplete data; drop-out: 29% (thuisgroep) 
en 21% (ziekenhuisgroep); ITT: niet gerapporteerd 

• Holland et al. (2017) 
Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van deelnemers en 
personeel, incomplete data; drop-out: 28% (poliklinische groep) en 22% 
(thuisgroep) 

• Horton et al. (2018) 
Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van allocation, deelnemers 
en personeel, incomplete data; drop-out: 49% (centre-based groep) en 
(48% (thuisgroep) 

• Maltais et al. (2008) 
Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van allocation, deelnemers 
en personeel 

• Vasilopoulou et al. (2017) 
Hoog of onbekend risico op bias: blinderen van allocation, deelnemers, 
personeel, en uitkomst beoordelaar; ITT: niet gerapporteerd 

Gemiddelde score: -2 
 
• Vasilopoulou et al. 

(2017) 
Hoog of onbekend 
risico op bias: 
blinderen van 
allocation, 
deelnemers, 
personeel, en 
uitkomst 
beoordelaar; ITT: 
niet gerapporteerd 
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Appendix J – GRADE-beoordeling poliklinische studies (vervolg) 

Uitkomstmaat Inspanningscapaciteit Kwaliteit van leven Exacerbaties 
Inconsistentie Gemiddelde score: -1 

Lichte spreiding in puntschattingen in studies vanwege 
variatie in interventieduur 

 
• Bourne et al. (2017) 

Geen significant verschil tussen groepen (Δ 23,8 m ten 
voordele van de web-based programma groep). Face-to-face 
groep – baseline: 416,5 m; einde programma: 445,1 m. Web-
based programma groep – baseline: 388,7 m; einde 
programma: 433,6 m. 

• Elliot et al. (2004)  
Significant verschil in ziekenhuisgroep (Δ ong. 80 m) 
(baseline: 426 m; einde programma: 500 m), maar niet in 
community-based groep (Δ ong. 10 m) (baseline: 489 m; 
einde programma: 500 m). Geen significant verschil tussen 
groepen.  

• Güell et al. (2008) 
Significante verbeteringen op binnen beide groepen, dat op 6 
maanden behouden werd. Geen verschillen tussen de 
groepen. De poliklinische groep had een klinisch relevante 
verbetering (Δ 65 m)  (baseline: 448; einde programma: 513; 
6 maanden: 490 m). Thuisgroep – baseline: 467 m; einde 
programma: 521 m; 6 maanden: 508 m 

• Holland et al. (2017)  
Geen significant verschil tussen groepen (Δ 18,6 m ten 
voordele van thuisgroep). Ook geen significante verschillen 
na 12 maanden. Thuisgroep - baseline: 395 m; einde 
programma: 424,4 m; 1 jaar: 390,3 m. Poliklinische groep - 
baseline: 411 m; einde programma: 421,8 m; 1 jaar: 410,6 m. 
Geen significant verschil binnen groepen. 

• Maltais et al. (2008)  
Geen significante verbetering binnen groepen van baseline 
tot einde programma (3 maanden). Geen significant verschil 
tussen groepen bij 3 maanden en 1 jaar (poliklinische groep - 
baseline: 368 m; einde programma: 379 m; 1 jaar: 363 m. 
Thuisgroep - baseline: 370 m; einde programma: 362 m; 1 
jaar: 370 m) 

• Mendes-de Oliveira  et al. (2010)  
Klinisch significant verschil binnen groepen (poliklinische 
groep: Δ 93,6 m; thuisgroep: Δ 73,2 m aan het eind 
programma). Geen significant verschil tussen groepen 
(poliklinische groep - baseline: circa 240 m; einde 

Niet beoordeelbaar 
Verschillende meetinstrumenten toegepast voor de uitkomstmaat 
kwaliteit van leven, waardoor vergelijking moeilijk gemaakt kan worden 
m.b.t. spreiding in puntschattingen 

 
• Bourne et al. (2017)  

SGRQ: geen significant verschil tussen groepen (Δ 3,72 units ten voordele 
van het web-based programma). Face-to-face programma - baseline: 37,7 
units; einde programma: 39,3 units. Web-based programma groep - 
baseline: 42,4 units; einde programma: 39,3 units.  
MRC Dyspneu score: face-to-face groep – baseline: 2,0 units; einde 
programma: 1,5 units. Web-based programma groep – baseline: 2,0 units; 
einde programma 1,0 unit. 

• Chaplin et al. (2017) 
CRQ-D: beide groepen significant verschil (web groep: Δ 0,7 units; 
gebruikelijk programma: Δ 0,8 units). Webgroep - baseline: 2,7 units; einde 
programma: 3,7 units. Gebruikelijke programma groep - baseline: 2,7 units; 
einde programma: 3,5 units.  

• Elliot et al. (2004)  
CRQ: korte programma: geen significant verschil tussen groepen 
(ziekenhuisgroep - baseline: 85,9 units; einde programma: 102,1 units. 
Community groep - baseline: 79,7 units; einde programma: 89,9 units). Na 
3 maanden: significant verschil binnen beide groepen (ziekenhuis 19%, 
community-based 13%). Ziekenhuisgroep - baseline: 85 units; einde 
programma: 100 units. Community groep - baseline: 80 units; einde 
programma: 90 units. Tussen groepen: ziekenhuis groep significant beter in 
alle componenten van CRQ, waar community-based alleen significant in 
dyspneu en mastery domeinen 

• Güell et al. (2008)  
CRQ: ziekenhuisgroep had significante verbeteringen op alle schalen dat 
ook bij 6 maanden behouden werd (dyspneu – baseline: 3,86 units; einde 
programma: 4,66 units; 6 maanden: 4,56 units. Vermoeidheid – baseline: 
4,95 units; einde programma: 5,46 units; 6 maanden: 5,52 units. 
Emotioneel functioneren – baseline: 4,94 units; einde programma: 5,71 
units; 6 maanden: 5,77 units. Controle over ziekte – baseline: 5,07 units; 
einde programma: 5,72 units; 6 maanden: 5,83 units).  
In de thuisgroep was dit het geval voor de dyspneu-schaal (thuisgroep: 
dyspneu – baseline: 3,79 units; einde programma: 4,38 units; 6 maanden: 
4,25 units. Vermoeidheid – baseline: 4,88 units; einde programma: 5,17 
units; 6 maanden: 5,03 units. Emotioneel functioneren – baseline: 5,39 
units; einde programma: 5,36 units; 6 maanden: 5,39 units. Controle over 
de ziekte – baseline: 5,25 units; einde programma: 5,35 units; 6 maanden: 

Geen degradatie 
 
• Vasilopoulou et al. (2017) 
     Het deelnemen aan of 

thuis- of poliklinische 
revalidatie was een 
voorspeller voor een 
acute exacerbatie, een 
ziekenhuisopname 
vanwege een exacerbatie, 
een lager risico voor 
exacerbaties in de 12-
maanden follow-up 
periode, en voor een lager 
risico voor 
ziekenhuisopnames 
vanwege een acute 
exacerbatie 
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programma: 330 m. Thuisgroep - baseline: 300 m; einde 
programma: circa 350 m). 

• Vasilopoulou et al. (2017) 
Allebei interventiegroepen waren even effectief in het 
behouden van verbeteringen bij 12 maanden. Tussen de twee 
groepen was er geen significant verschil (thuisgroep - 
baseline: 389,1 m; einde programma: 422,1 m; 14 maanden: 
420,2 m. Ziekenhuisgroep: baseline: 385,1 m; einde 
programma: 423,0 m; 14 maanden: 427,5 m) 

 

5,36 units. De drie laatstgenoemde subschalen lieten geen significante 
verbetering zien). Op emotionele functie was er aan het einde van het 
programma en na 6 maanden een significant verschil tussen de 
poliklinische en de thuis groep (de poliklinische groep scoorde hoger: Δ 
0,73) 

• Holland et al. (2017 
MRC: geen significante verschillen tussen groepen, ook niet na 12 
maanden. Ook geen significant verschil binnen groepen 

• Horton et al. (2018) 
CRQ: dyspneu - significant verschil in beide groepen. Geen significant 
verschil tussen groepen (Δ -0,24 units ten voordele van centre-based 
groep). Thuisgroep - baseline: 2,58 units; einde programma: 3,15 units. 
Centre-based groep - baseline: 2,42 units; einde programma: 3,38 units).  
Vermoeidheid, emotioneel functioneren, beheersing domeinen: significant 
verschil in alleen centre-based groep. Geen significant verschil tussen 
groepen. 
Vermoeidheid: thuisgroep - baseline: 3,42 units; einde programma: 3,71 
units. Centre-based groep - baseline: 3,36 units; einde programma: 4,12 
units. Emotioneel functioneren: thuisgroep - baseline: 4,41 units; einde 
programma: 4,55 units. Centre-based groep - baseline: 4,37 units; einde 
programma: 4,91 units), en beheersing domeinen: thuisgroep - baseline: 
4,50 units; 7 weken: 4,78 units. Centre-based groep - baseline: 4,36 units; 7 
weken: 4,97 units 

• Maltais et al. (2008)  
CRQ: binnen beide groepen significante verbetering na einde programma 
(poliklinische groep: Δ 0,78 units; thuisgroep: Δ 0,82 units) en 1 jaar 
(poliklinische groep: Δ 0,46 units; thuisgroep: Δ 0,62 units). Bij 1 jaar alleen 
een klinisch relevant verschil in de thuisgroep. Geen verschil tussen 
groepen. Geen baselinewaarden gerapporteerd. 
CRQ domeinen: Geen significante verschillen gevonden binnen groepen, 
alleen voor mastery na einde programma in de poliklinische groep. Geen 
baseline waarden gerapporteerd.  

• Vasilopoulou et al. (2017) 
SGRQ, CAT en mMRC: beide interventiegroepen waren er even effectief in 
om het verschil van na de initiële klinische revalidatie op de te behouden 
op 12 maanden. Er was geen verschil tussen de interventiegroepen 
(thuisgroep - baseline: 46,2 units; einde programma: 42,3 units; 14 
maanden: 38,4 units. Ziekenhuisgroep - baseline: 43,5 units; einde 
programma: 35,4 units; 14 maanden: 33,6 units) 
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Appendix J – GRADE-beoordeling poliklinische studies (vervolg) 

Uitkomstmaat Inspanningscapaciteit Kwaliteit van leven Exacerbaties 
Indirect bewijs Geen degradatie 

De geïncludeerde studies voldoen aan de PICOT 

Geen degradatie 
De geïncludeerde studies voldoen aan de PICOT 

Geen degradatie 
De geïncludeerde studies voldoen 
aan de PICOT 

Onnauwkeurig-
heid 

Gemiddelde score: -1 
 

• Bourne et al. (2017)  
Powerberekening behaald; uitkomsten zijn niet 
significant; matige steekproefgrootte 

• Elliot et al. (2004)  
Geen powerberekening; uitkomsten deels 
significant; kleine steekproefgrootte 

• Güell et al. (2008) 
Geen powerberekening; uitkomsten zijn deels 
significant; kleine steekproefgrootte 

• Holland et al. (2017)  
Powerberekening behaald; uitkomsten zijn niet 
significant; matige steekproefgrootte 

• Maltais et al. (2008)  
Powerberekening deels behaald (na drop-outs 
niet meer); uitkomsten zijn niet significant; 
grote steekproefgrootte 

• Mendes-de Oliveira et al. (2010)  
Geen powerberekening; uitkomsten deels 
significant; kleine steekproefgrootte 

• Vasilopoulou et al. (2017)  
Powerberekening behaald; uitkomsten zijn niet 
significant; matige steekproefgrootte 

Gemiddelde score: -1 
 

• Bourne et al. (2017)  
Powerberekening behaald; uitkomsten zijn 
niet significant; matige steekproefgrootte 

• Chaplin et al. (2017)  
Geen powerberekening; uitkomsten deels 
significant; matige steekproefgrootte 

• Elliot et al. (2004)  
Geen powerberekening; uitkomsten zijn 
significant; kleine steekproefgrootte 

• Güell et al. (2008)  
Geen powerberekening; uitkomsten zijn niet 
significant; kleine steekproefgrootte 

• Holland et al. (2017) 
Powerberekening behaald; uitkomsten zijn 
niet significant; matige steekproefgrootte 

• Horton et al. (2018) 
Powerberekening behaald; uitkomsten deels 
significant; grote steekproefgrootte 

• Maltais et al. (2008)  
Powerberekening deels behaald (na drop-
outs niet meer); uitkomsten zijn niet 
significant; grote steekproefgrootte 

• Vasilopoulou et al. (2017) 
Powerberekening behaald; uitkomsten zijn 
niet significant; matige steekproefgrootte 

Gemiddelde score: -1 
 

• Vasilopoulou et al. (2017)  
Powerberekening behaald; 
uitkomsten zijn niet significant; 
matige steekproefgrootte 
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Appendix J – GRADE-beoordeling poliklinische studies (vervolg) 

Uitkomstmaat Inspanningscapaciteit Kwaliteit van leven Exacerbaties 
Publicatiebias Geen degradatie 

Studies zijn niet gefinancierd door de industrie of 
rapporteren geen financieringsbron 

Geen degradatie 
Studies zijn niet gefinancierd door de industrie of rapporteren 
geen financieringsbron 

Geen degradatie 
Studies zijn niet gefinancierd 
door de industrie of rapporteren 
geen financieringsbron 

 


