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Geachte heer Wijma, 
Geachte mevrouw Blekkenhorst, 
 
Middels deze brief geven wij gehoor aan uw uitnodiging van 13 juni 2019 om te reageren op het concept 
standpunt van het Zorginstituut Nederland (van 24 mei 2019) inzake de hooggebergtebehandeling bij 
ernstig (refractair) astma. 
 
In het conceptadvies standpunt hooggebergtebehandeling bij ernstig astma geeft u aan dat het effect 
van hooggebergtebehandeling op basis van de huidige evidentie zeer onzeker is. Vervolgens concludeert 
u wel dat “hooggebergtebehandeling (intensieve longrevalidatie in een astmacentrum op ≥ 1500 meter 
hoogte) niet beschouwd kan worden als een effectieve behandeling bij ernstig niet te controleren 
(refractaire) astma ten opzichte van intensieve longrevalidatie op zeeniveau. Deze interventie voldoet bij 
de genoemde indicatie daarom niet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Gevolg hiervan is dat 
hooggebergtebehandeling (intensieve longrevalidatie in een astmacentrum op ≥ 1500 meter hoogte) bij 
ernstig niet te controleren (refractaire) astma niet behoort tot de te verzekeren prestaties van de 
Zorgverzekeringswet”. 
 
De conclusie, dat er geen toegevoegde waarde is van hooggebergtebehandeling en dat deze 
behandeling derhalve niet behoort tot de te verzekeren prestatie van de Zorgverzekeringswet, kan nooit 
getrokken worden op basis van zeer onzekere evidentie.  
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Bovendien gaat het hier om een bestaande, klinisch effectieve en reeds lang toegepaste 
behandelmodaliteit, die naar onze mening niet zonder deugdelijke onderbouwing uit het verzekerde 
pakket geschrapt dient te kunnen worden. Het onderzoek dat tot nu toe is verricht (inclusief de 
REFRAST-studie), is van beperkte kwaliteit om met hoge zekerheid te kunnen concluderen dat 
hooggebergtebehandeling een toegevoegde waarde heeft. Echter hard bewijs dat 
hooggebergtebehandeling niet effectief is ontbreekt ten enen male!  Sterker nog: alle publicaties in de 
literatuur, ook al hebben die betrekking op studies die niet als RCT zijn uitgevoerd, wijzen systematisch 
in de richting van een gunstig effect van verblijf in het hooggebergte, al dan niet gecombineerd met 
intensieve multidisciplinaire behandeling. Hierbij geldt dat niet bewezen effectief niet hetzelfde is als 
bewezen niet-effectief (Zie hiervoor o.m. Medisch Contact M. Daniëls 28 februari 2019). 
Deze situatie is dan ook wezenlijk anders dan bij een nieuwe behandelmodaliteit die nog tot het 
verzekerde pakket moet worden toegelaten; daarvan kan geëist worden dat effectiviteit (klinische 
meerwaarde) evident moet zijn aangetoond. Dit mede gezien het gegeven dat er bij een nieuwe 
behandelmodaliteit veelal sprake is van een beperkte klinische ervaring. 
 
De langdurige klinische ervaring van zowel behandelaars als patiënten laat zien dat er bij (ernstig) astma 
wel degelijk goede behandelresultaten geboekt worden, die op zeeniveau niet behaald kunnen worden. 
Dit wordt onderschreven doordat verwijzingen naar het NAD uit 60 verschillende ziekenhuizen komen 
en door 94 verschillende longartsen, waarmee onderstreept wordt dat zorg voor ernstig astmapatiënten 
gecentreerd wordt naar longarts met aandachtsgebied ernstig astma. De klinische relevantie wordt 
onzes inziens nu juist in de REFRAST-studie wel in voldoende mate onderbouwd. Hieraan wordt in het 
conceptadvies in het geheel geen aandacht besteed.  
 
Wat leert de REFRAST-studie ons en hoe kunnen deze resultaten in de klinische context geplaatst 
worden voor de kwetsbare groep patiënten met een ernstig astma, die op zeeniveau geen controle van 
het astma hebben?  Deze patiënten hebben een zeer lage kwaliteit van leven en zijn aangewezen op 
buitengewoon intensieve zorg (Zie o.m. Eassey D, et al. “…I’ve said I wish I was dead, you’d be better off 
without me”: A systematic review of people’s experiences of living with severe asthma. J Asthma. 2019 
Mar;56(3):311-322. DOI: 10.1080/02770903.2018.1452034).  
 
Effectiviteit van de interventie 

1. Kwaliteit van leven (AQLQ).  
Na 3 maanden interventie (hooggebergte versus zeeniveau) is er een verschil in AQLQ van 0.5 (95% BI 
0.18-0.82)* tussen beide behandelarmen, hetgeen een klinisch relevant verschil is (zie PICO). Na 12 
maanden follow up neemt dit verschil enigszins af tot 0.3 (95%BI 0,12 tot 0,72)*. Alhoewel dit door de 
richtlijncommissie richtlijn ernstig astma niet meer als klinisch relevant wordt aangemerkt, blijkt uit de 
literatuur dat dit voor de patiënt wel een klinisch relevant verschil is (Santanello NC et al. What are 
minimal important changes for asthma measures in a clinical trial? Eur Respir J 1999;14:23–27.). 
Zoals door u is opgemerkt is er een significant baseline verschil in AQLQ tussen beide interventie-armen. 
Om die reden is het vergelijken van de absolute AQLQ-waarden na behandeling in beide groepen 
volstrekt irrelevant. Terecht is door het onderzoeksteam gekozen om de verschillen in delta-AQLQ te 
berekenen, waarmee statistisch kan worden gecorrigeerd voor de uitgangsverschillen. Het verschil 
tussen beide armen is na 12 weken interventie 0.92 (SD 0.18), hetgeen statistisch significant en klinisch 
relevant is. Na 12 maanden follow up is het verschil in verandering van AQLQ namelijk 0.82 (SD 0.23), 
nog steeds statistisch significant en klinisch relevant. U duidt deze uitkomst in het geheel niet in uw 
conceptrapport zonder opgaaf van reden. 

https://doi.org/10.1080/02770903.2018.1452034


 

 

 

*U geeft hier betrouwbaarheidsintervallen weer zonder toevoeging van de berekening en zonder aan te 
geven of er statistische significantie is. Bovendien is het BI in de tekst niet goed overgenomen in vergelijk 
met de bijbehorende tabel. 
 
 

2. Controle van astma (ACQ) 
Onze opmerkingen aangaande de parameter AQLQ onder 1, gelden onverkort ook voor de parameter 
ACQ. 
Na 3 maanden interventie (hooggebergte versus zeeniveau) is er een verschil in ACQ van -0.6 (95% BI -
0.94, -0.26)* tussen beide behandelarmen, hetgeen een klinisch relevant verschil is (zie PICO). Na 12 
maanden follow up neemt dit verschil af tot -0.2 (95%BI -0.64, -0.24)*.  
Het verschil in de delta-ACQ, (waar het om dient te gaan) na 12 weken interventie bedraagt -0.87 (SD 
0.20) en is zowel statistisch significant als klinisch relevant. Na 12 maanden follow up is het verschil in 
ACQ 0.69 (SD 0.26), nog steeds statistisch significant en klinisch relevant. U duidt deze uitkomst in het 
geheel niet in uw conceptrapport zonder opgaaf van reden. 
*U geeft hier betrouwbaarheidsintervallen weer zonder toevoeging van de berekening en zonder aan te 
geven of er statistische significantie is. Bovendien is het BI in de tekst niet goed overgenomen in vergelijk 
met de bijbehorende tabel. 
 

3. Orale corticosteroïdreductie na 3 en 12 maanden 
Op pagina 22 stelt u dat er sprake is van selectief rapporteren over de uitkomstmaten orale 
corticosteroïden (OCS) en inhalatiecorticosteroïden (ICS). Dit onderschrijven wij niet. 
In het Nederlands trial register wordt inderdaad ICS gebruik als secundaire uitkomstparameter 
aangemerkt, echter in de PICO is deze uitkomstparameter niet meegenomen. 
De analyses van de uitkomstmaat OCS worden na 3 maanden interventie weergegeven en na 12 
maanden follow up. OCS-reductie wordt alleen berekend in de groep astmapatiënten die ook bij 
baseline OCS innamen. Dit betreft voor de hooggebergte-arm 52% en de zeeniveau-arm 38%. Dit is geen 
subanalyse. 
Bevindingen OCS-reductie: 
Na 3 maanden interventie (hooggebergte versus zeeniveau) is er een verschil in OCS-reductie van 3.1 
mg. (95% BI -6.36 tot 0.16)* tussen beide behandelarmen, hetgeen een klinisch relevant verschil is (zie 
PICO).  
Na 3 maanden interventie hooggebergtebehandeling kon de OCS-dosis worden afgebouwd naar 5.4mg 
(SD 7.1) en konden 28 patiënten (58%) geheel stoppen. OCS afbouwen naar <7.5mg is klinisch zeer 
relevant. U duidt deze uitkomst in het geheel niet in uw conceptrapport, wederom zonder opgaaf van 
reden.  
Na 3 maanden interventie zeeniveaubehandeling kon de OCS dosis worden afgebouwd naar 8.5mg (SD 
5.4) en konden 3 patiënten (18%) geheel stoppen.  
*U geeft hier betrouwbaarheidsintervallen weer zonder toevoeging van de berekening en zonder aan te 
geven of er statistische significantie is. 
 
Het effect van OCS-reductie wordt volgens u na 12 maanden niet omschreven. 
De volgende data zijn wel bekend van de studie.  
Na 12 maanden follow up na hooggebergtebehandeling hebben 5 patiënten weer moeten starten met 
OCS, de gemiddelde dosis is dan 7.5mg (SD 10.1). Bij 23 patiënten was er geen noodzaak om OCS te 
herstarten. 
Na 12 maanden follow up na zeeniveaubehandeling hebben 0 patiënten weer moeten starten met OCS, 
de gemiddelde dosis is dan 12.7mg (SD 9.4). Er is een verschil in OCS-reductie van 5.2mg (SD… ) tussen 



 

 

 

beide behandelingen, wat een klinisch relevant verschil is (zie PICO). Het is opmerkelijk dat u deze 
berekening niet heeft gemaakt. 
 
Klinische interpretatie van bovenstaande is dat patiënten na hooggebergtebehandeling en ook nog 12 
maanden later klinisch relevant lagere dosis OCS gebruiken. Hierdoor treden er minder (deels 
irreversibele) bijwerkingen op. Daarnaast zijn er meer patiënten, die OCS geheel hebben kunnen 
stoppen en na 12 maanden niet hebben hoeven hervatten. Onder vermindering van deze zware 
behandeling voor ernstig astmapatiënten heeft de patiënt na hooggebergtebehandeling versus 
zeeniveau een klinisch relevant betere kwaliteit van leven, zowel na 12 weken interventie als na één jaar 
follow-up. U duidt deze uitkomst nergens in uw conceptrapport, zonder opgaaf van reden. 
 

4. Stootkuren OCS na 3 en 12 maanden 
Het is ons niet duidelijk waarom niet vermeld wordt dat er tijdens de 3 maanden interventie 
hooggebergtebehandeling versus behandeling op zeeniveau significante verschillen in aantallen 
patiënten zijn die wel of geen exacerbatie (episode van astmaverslechtering) hebben. Tijdens 
hooggebergtebehandeling heeft 80% van de patiënten geen exacerbatie gehad tegenover 40% bij 
behandeling op zeeniveau, terwijl 40% op zeeniveau 1 exacerbatie heeft versus 20% bij 
hooggebergtebehandeling. Na 12 maanden is er geen significant verschil aan te tonen in de 
exacerbatiefrequentie tussen beide armen. 
 
Overweging 
Op de cruciale en belangrijke uitkomstparameters wordt een klinisch relevant verschil aangetoond ten 
faveure van hooggebergtebehandeling. Dit onderstreept de aanbeveling, die in de NVALT richtlijn 
ernstig astma uit 2013 wordt gedaan: “Hooggebergtebehandeling kan worden overwogen bij patiënten 
met ernstig astma die ondanks optimale medicamenteuze behandeling onvoldoende astmacontrole 
houden, en daarbij ofwel twee of meer exacerbaties per jaar hebben of ( > 6maanden per jaar) 
systemische corticosteroïden nodig hebben". Ook deze richtlijn is volgens de GRADE methode 
ontwikkeld en de commissie constateerde indertijd dat de beschikbare studies van lage kwaliteit waren. 
 
 
GRADE methode 
Uit het rapport van het ZIN d.d. 15-12-2014 wordt het volgende geconcludeerd: 
“Wij concluderen dat er in deze studies (zie beschrijving pag. 24-25 uit het betreffende rapport) sprake is 
van grote en ook klinisch relevante effecten die objectief te meten zijn. De grading van “very low quality” 
komt daardoor in een ander daglicht te staan en dient naar het oordeel van het ZIN te worden omgezet 
naar “low quality”. 
Deze nuance is in het huidige conceptadvies niet meegenomen en er wordt niet beargumenteerd 
waarom daar nu van afgeweken wordt. 
 
Studie opzet 
Om de meerwaarde in effectiviteit van een 3 maanden durende interventie in de vorm van 
hooggebergtebehandeling aan te tonen in vergelijking met eenzelfde behandeling op zeeniveau is een 
gerandomiseerde vergelijkende studie de meest wenselijke studieopzet. Daarnaast is een follow-up van 
1 jaar uitgevoerd, omdat er onvoldoende data bekend waren omtrent de effecten op langere termijn. 
Zo is ook door de onderzoekers in samenspraak met de begeleidingscommissie onder auspiciën van de 
LAN het onderzoeksprotocol geschreven en opgestart. 
Echter er waren beperkingen waardoor de RCT niet volledig uitgevoerd kon worden: 



 

 

 

1. Door het ZIN was een termijn van 3 jaar gesteld om: de studie gefinancierd te krijgen, het 
protocol te schrijven, goedkeuring te verkrijgen bij de METC, de studie op te zetten en uit te 
voeren met een follow-up van 1 jaar. Deze opdracht door de NVALT direct als onmogelijk 
beschouwd, echter dit werd weerlegd. Een en ander heeft er mede toe geleid dat halverwege 
de studie, alhoewel toen om uitstel werd gevraagd, wat maar deels gegeven is, overgestapt 
moest worden naar een observationele opzet. 

2. Door de machtigingsprocedure van de zorgverzekeraars voor hooggebergtebehandeling en niet 
voor eenzelfde behandeling op zeeniveau kon de inclusie voor beide armen niet gelijk zijn. 

3. Door de jarenlange observaties van een positief resultaat van hooggebergtebehandeling hadden 
de behandelaars de mogelijkheid om een voorkeur uit te spreken. Dit is handelen volgens de 
heersende medische praktijk en conform de NVALT-richtlijn, hetgeen ook op medisch-ethische 
gronden niet te vermijden was. Daarbij was tevens het ontbreken van enige wetenschappelijke 
onderbouwing van eventuele positieve effecten van klinische revalidatie op zeeniveau bij deze 
groep patiënten een medebepalende factor. 

4. In het rapport van het ZIN d.d. 15-12-2015 werd al geconstateerd dat om meerdere argumenten 
een RCT niet haalbaar zou zijn. 

 
Resultaat: Er is nu één nieuwe vergelijkende studie van lage kwaliteit (maar desondanks met 
waardevolle informatie), die geen zekere evidentie kan geven. Hoe anders had het kunnen lopen als er 
voldoende tijd en ruimte was gegeven om de RCT te kunnen afronden? 
 
Uit de literatuur zijn voor de populatie ernstig astmapatiënten geen RCT’s bekend over 
hooggebergtebehandeling. Er wordt gesteld in paragraaf 4.2 Zoekstrategie: PICO gedefinieerde 
onderdelen en uitkomsten en passend onderzoeksprofiel, “indien er geen RCT’s beschikbaar zijn worden 
observationele studies meegenomen”.  
Er is een éénarmige cohortstudie (zie bijlage 4: artikel 2 uit 2019 en artikel 26 uit 2012*) waarin de 
klinisch relevante effectiviteit en statistische significante verbetering van hooggebergtebehandeling in 
hoge mate overeenkomt met de REFRAST-studie in eenzelfde patiëntenpopulatie. In deze 2 
verschillende cohorten van ernstig astmapatiënten worden nu consistente effecten van 
hooggebergtebehandeling gevonden. Deze studies (referenties 2 en 26) zijn niet aangeboden aan de 
WAR om mee te kunnen nemen in hun beoordeling. Er is ook niet overwogen om de grading om deze 
reden van very low quality om te zetten naar low quality, zoals dat in 2014 terecht wel is gedaan. 
Argumentatie hiervoor hebben wij in uw rapportage niet kunnen vinden. 
*Bijlage 4: De studie in artikel 26 wordt benoemd als case serie en artikel 2 wordt benoemd als 
eenarmige studie. Het gaat om hetzelfde cohort, dezelfde studie waarvan art 26 de 3 mnd interventie 
beschrijft en art 2 de 12 mnd follow up. Qua onderzoeksprofiel passen zij onder de observationeel 
vergelijkende studies zoals beschreven in het gewenste onderzoeksprofiel in paragraaf 4.1.3. volgens de 
definitie zoals beschreven in de paper van Dekkers (Dekkers OM, Egger M, Altman DG, Vandenbroucke 
JP. Distinguishing case series from cohort studies. Ann Intern Med. 2012;156(1_Part_1):37–40), zijn deze 
studies op onjuiste gronden als case serie geïdentificeerd en ten onrechte niet meegenomen in de 
beoordeling. 
 
Samenvattend stellen wij, zowel vanuit de ter zake deskundige experts als vanuit  de wetenschappelijke 
vereniging, dat voor de potentiële meerwaarde van hooggebergtebehandeling met de huidige evidentie 
een betrouwbare duiding volgens de stand van wetenschap en praktijk niet goed kan worden 
uitgevoerd. In dergelijke gevallen zal de geldende adequate zorg in het vakgebied, in dezen 
longgeneeskunde, bepalend zijn. De klinisch relevante toegevoegde waarde is wel degelijk aangetoond 
in de huidige studie en een respectabel aantal andere uit de literatuur bekende studies. Mocht u bij het 



 

 

 

standpunt, zoals u dat thans hebt ingenomen, blijven dan wordt zorg ontnomen aan een uitermate 
kwetsbare groep astmapatiënten, te weten patiënten met ernstig astma, die niet voldoende zijn te 
stabiliseren met specialistische behandeling op zeeniveau. Door uw beslissing wordt unieke zorg uit het 
basispakket gehaald, waarbij duiding volgens stand van wetenschap en praktijk alleen niet voldoende is 
en zal de ACP hierover ook moeten meebeslissen. 
 
De kans dat een nieuwe studie, om wel evidentie van hoge kwaliteit te verkrijgen, zal worden gestart 
achten wij bijzonder klein, waarbij financiering, de benodigde tijdsduur van de studie en medisch-
ethische belemmeringen de belangrijkste drempels zullen zijn. Wel zullen de patiënten, die 
hooggebergtebehandeling krijgen, worden opgenomen in de database van ernstig astmapatiënten 
(RAPSODI) en zo opgevolgd worden, waarbij vergelijkingen zullen worden gemaakt tussen de effecten 
van hooggebergtebehandeling en gelijkvormige behandeling op zeeniveau alsmede tussen 
hooggebergtebehandeling en de effecten van biologicals, die beschikbaar zijn voor een deel van deze 
patiëntengroep. 
 
Tot slot 
Wij hechten veel waarde aan een constructieve samenwerking met het Zorginstituut. Graag lichten wij 
bovenstaand standpunt mondeling toe, omdat wij ervan overtuigd zijn dat hooggebergtebehandeling 
voor mensen met ernstig astma toegankelijk moet blijven via de basisverzekering. Ook bevelen wij ten 
zeerste aan om deze duiding en het commentaar vanuit alle partijen opnieuw te laten beoordelen door 
de WAR van het ZIN, waarbij wij in overweging willen geven om een of meer externe deskundige op het 
gebied van ernstig astma te betrekken in de beoordeling.  
Wij zien uit naar uw reactie. Graag vernemen wij het definitieve standpunt nog voordat deze openbaar 
wordt gesteld. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 

 
 
Dr. Els Weersink, voorzitter NVALT-sectie astma&allergie  
Dr. Leon van den Toorn, voorzitter NVALT 
Dr. Hans-Jurgen Mager, secretaris NVALT 
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Amersfoort, 17 juli 2019 
Betreft: reactie op concept standpunt hooggebergtebehandeling bij ernstig (refractair) 

astma  
Uw referentie: zaaknummer 2016127672, volgnummer 2019003894 

Onze referentie: LAN 2019-022 

 
Geachte heer Wijma, 
 

Met grote bezorgdheid hebben wij kennis genomen van het concept standpunt inzake de 

hooggebergtebehandeling bij ernstig (refractair) astma van het Zorginstituut Nederland. 

Het kan toch niet zo zijn dat na vele jaren van debat, juist nu de toegevoegde waarde 

van de hooggebergtebehandeling wordt aangetoond, mensen met ernstig astma deze 

behandelmogelijkheid wordt ontnomen, zelfs al toont de REFRAST studie aan dat 

patiënten één jaar na behandeling nog positieve effecten ondervinden?  

 

Om te voorkomen dat deze kwetsbare patiëntengroep door de duiding in de kou komt te 

staan, gaan wij in onze reactie in op een vijftal onderwerpen: 1. De context van dit 

dossier. 2. Het door het Zorginstituut Nederland gevoerde proces 3. De onderzoeks-

inhoudelijke argumenten 4. De praktijk vanuit patiëntperspectief 5. De vervolgprocedure.  

 

1. De context van dit dossier 

Het hooggebergtedossier kent een lange historie. Discussie over de hooggebergte 

behandeling was al meer dan tien jaar gaande, toen in 2013 contact plaatsvond tussen 

de toenmalig bestuurder van het Nederlands Astmacentrum Davos1, en (toen nog) het 

CVZ. Het CVZ had toen net een literatuursearch laten doen naar de meerwaarde van 

hooggebergtebehandeling bij ernstig astma. Dit naar aanleiding van een adviesaanvraag 

van een zorgverzekeraar, waarin twijfel werd uitgesproken over de meerwaarde.  

Op grond van die literatuursearch kon geen onderbouwde conclusie getrokken worden: 

niet voor het bestaan van meerwaarde, maar ook niet voor het ontbreken van 

meerwaarde. NVALT en NVK kwamen met goede argumenten in het verweer tegen de 

literatuursearch.  

 

Feitelijk waren zowel het CVZ als het NAD op dat moment beiden (bestuurlijk) verlegen 

met de situatie. Het CVZ realiseerde zich terdege dat het hier een centrum betrof dat al 

decennialang in Davos onder astmapatiënten en (kinder-)longartsen een goede naam 

had; tegelijkertijd realiseerde het NAD zich dat zonder nadere wetenschappelijke 

onderbouwing van de effecten van behandeling dit dossier een slepend karakter zou 

krijgen. In constructief overleg is toen besloten dat nader observationeel onderzoek 

moest plaatsvinden met als doel “het nu beperkte vertrouwen in de korte termijn 

uitkomsten op de cruciale uitkomstmaten versterken en die effecten ook op de langere 

                                                 
1 Het Nederlands Astmacentrum Davos (NAD) vormde toen nog samen met Behandelcentrum Heideheuvel en Revalidatiecentrum De Trappenberg één organisatie: Koepel 

Behandelcentra Chronisch Zieken - De Trappenberg, nu genaamd Merem Medische Revalidatie, met vestigingen in Hilversum. Almere en Lelystad. 

 



                  
 

    

termijn aantonen”2. De sfeer in die tijd was de gezamenlijk gevoelde verlegenheid te 

overwinnen door te komen tot een onderbouwing van de toegevoegde waarde van de 

hooggebergte behandeling.  

 

2. Het door het Zorginstituut Nederland gevoerde proces  

Tijdens uitermate plezierig overleg3 op 4 maart 2019 heeft u aangegeven dat het 

hooggebergte dossier een “aparte status” heeft binnen het ZiNL. Er is sprake van een 

dossier waar minder dan bij andere ZiNL dossiers de gangbare procedures op van 

toepassing zijn. Juist op een dergelijk dossier is ons inziens een vlekkeloze procesgang 

noodzakelijk. 

 

Het onderzoek naar de toegevoegde waarde van de hooggebergte behandeling heeft 

inclusief voorbereiding en rapportage circa vijf jaar in beslag genomen. In die tijd zijn de 

nodige mails en brieven geschreven, hebben de nodige contacten en overleggen 

plaatsgevonden en hebben binnen het Zorginstituut Nederland op het 

hooggebergtedossier de nodige personele wijzigingen plaatsgevonden.  

 

Als Long Alliantie Nederland realiseren wij ons dat ook wij onderdeel zijn geweest van dit 

proces. Om te komen tot een objectieve beschrijving en analyse van de procesgang is 

door ons bureau C3 gevraagd deze te verzorgen. Hiertoe hebben wij alle ons bekende 

documenten (brieven en mails) beschikbaar gesteld.  

 

C3 concludeert dat het ZIN uitgaat van een te nauw beoordelingskader en aan een 

aantal criteria voorbijgaat, zoals passend bewijs en risicogerichte selectie. Ook de 

mogelijkheden die de GRADE methode biedt voor observationele studies worden 

benoemd noch benut. Dat het ZIN longrevalidatie op zeeniveau zonder meer aanvoert 

als standaard behandeling dan wel voorliggende behandeling berust op minder klinisch 

bewijs dan voor hooggebergte voorhanden is. Voorts heeft het ZIN in de procedure 

rechtsonzekerheden gecreëerd voor zowel het onderzoek als voor het NAD. In het 

concept standpunt wordt geen recht gedaan aan de achtergronden van de 

totstandkoming van de REFRAST studie, de zorgvuldigheid daarin en de betrokkenheid 

van het ZIN zelf, en wordt een aantal onjuiste wetenschappelijke stellingen genomen 

zoals omtrent klinische relevante verschillen en in de interpretatie van het REFRAST 

onderzoek. 

 

Uit de uiteenzetting komt een beeld naar voren van veelvuldige inconsistenties, 

belemmeringen, koerswijzigingen vanuit het Zorginstituut Nederland. Wij verwijzen 

hiervoor naar bijgaand C3 rapport dat integraal onderdeel uitmaakt van onze reactie op 

het concept standpunt, omdat het gevoerde proces van invloed is geweest op de 

omstandigheden waarbinnen het onderzoek moest plaatsvinden. 

 

3. De onderzoeks-inhoudelijke argumenten 

In de discussie over de weging van het onderzoek en de onderzoeksuitkomsten is het 

van belang te realiseren dat van alle revalidatie op zeeniveau een constant terugkerende 

bevinding is dat de duurzame effecten ervan moeilijk aan te tonen zijn. Het is daarom 

uniek dat de REFRAST studie één jaar na behandeling nog steeds een significant effect 

                                                 
2 Brief Arnold Moerkamp aan de Minister van VWS, 15 december 2014. 

3 Op 4 maart 2019 (en 11 maart 2019) hebben u en uw collega’s Blekkenhorst, Heymans, Van Hall en Paalvast overleg gevoerd met Michael Rutgers, Emiel Rolink en Clémence 

Ross-van Dorp. Aanleiding voor dat overleg was de brief van uw voorganger van 5 juli 2018 die een eerdere brief van het ZiNL uit 2017 verving en daarmee zorgde voor een 

(nieuwe) koerswijziging van het Zorginstituut die het onderzoek en het Nederlands Astmacentrum Davos grote problemen opleverden. Tijdens het constructieve overleg is 

gekomen tot een nieuwe brief van 19 maart 2019 die de acute problemen oploste en feitelijk de situatie herstelde op de wijze zoals verwoord in de brief uit 2017.  



                  
 

    
van hooggebergtebehandeling laat zien, nota bene bij een groep kwetsbare patiënten 

met een hoge ziektelast.  

 

Het concept standpunt leest als een academisch debat over de juistheid van 

onderzoeksmethoden. De REFRAST studie wordt weggezet als een studie met “bewijs van 

zeer lage kwaliteit” (want geen RCT) en “vanwege tekortkomingen in het onderzoek” 

worden alle gevonden positieve effecten afgeserveerd vanwege “risk of bias”. Juist 

vanwege dit risico is door de onderzoekers een multivariatie regressie analyse 

uitgevoerd, maar opmerkelijk genoeg worden de resultaten daarvan in het concept 

standpunt niet eens vermeld.  

 

Voor de onderzoeks-inhoudelijke argumenten hebben we de onderzoekers van het 

UMCU/IRAS gevraagd te reageren. De brief van het UMCU/IRAS is te vinden als bijlage 2 

en deze brief en maakt integraal onderdeel uit van onze reactie. De onderzoekers hebben 

hun reactie ook rechtstreeks aan u gestuurd. Voorts heeft de NVALT gereageerd, de Long 

Alliantie Nederland deelt ook van deze brief de inhoud volledig.  

 

4. De praktijk vanuit patiëntperspectief  

Op het punt van het patiëntperspectief verwijzen wij naar de brief die door de Vereniging 

Nederland Davos en het Longfonds aan u is verstuurd. De Long Alliantie Nederland deelt 

de inhoud van deze brieven volledig.  

 

5. De vervolgprocedure  

Ten aanzien van de vervolgprocedure willen wij het volgende opmerken:  

 

1. Wij vinden dat de huidige duiding nog niet correct en volledig is uitgevoerd om 

zorgvuldige besluitvorming op te kunnen baseren.  

- In het huidige concept standpunt is uitgegaan van een te nauw beoordelingskader 

en voorbijgegaan aan een aantal de eigen criteria van het Zorginstituut 

Nederland, zoals passend bewijs en risicogerichte selectie.  

- Wat betreft de risicogerichte selectie. De incrementele kosten van de 

hooggebergtebehandeling bedragen -ten opzichte van het hoogst geldende tarief 

in Nederland- op jaarbasis €450.000. Dit is ver onder de drempelwaarde die het 

ZiNL zelf hanteert voor dit criterium.  

- De mogelijkheden die de GRADE methode biedt voor observationele studies 

worden benoemd noch benut. De beschrijving van de uitkomsten van het 

REFRAST onderzoek zijn onvolledig (zoals weglating van de uitkomsten van de 

door de onderzoekers uitgevoerde multivariatie regressie analyse).  

- De beschreven stand der praktijk, sluit niet aan bij zoals wij deze praktijk 

dagelijks ervaren zowel vanuit het perspectief van patiënten als zorgverleners. 

- De CareReQol (PROM) die door het NIVEL is ontwikkeld is nog niet betrokken in 

de duiding.   

 

2. Wij vinden dat we niet alle benodigde informatie hebben ontvangen om adequaat te 

kunnen reageren.  

 

Wij hebben verzocht de agenda + vergaderstukken + notulen te ontvangen van de 

(belangrijke) WAR besprekingen die in 2018 en in 2019 hebben plaatsgevonden over 



                  
 

    
het hooggebergte dossier. Op 15 juli jl. hebben wij de notulen van de WAR 

vergaderingen ontvangen, waarvoor dank.  

 

Op het eerste oog zien valt ons in de notulen op dat er meerdere onjuistheden staan 

in de informatie die aan de WAR is verstrekt, zoals: 

• “de folluw up kent veel uitvallers omdat een groot deel van de patiënten is 

behandeld in Davos en zij vinden het te ver om voor de follow up naar Hilversum 

te gaan”. Dit is pertinent onjuist want de follow up was juist (ontroerend) hoog 

voor een kwetsbare patiëntengroep.  

• “Er had een RCT kunnen plaatsvinden als de longartsen samen hadden besloten 

en commitment hadden getoond om allemaal mee te doen aan het onderzoek en 

gezamenlijke inclusiecriteria hadden vastgesteld”. Dit is een onjuiste voorstelling 

van zaken. Er is juist veel commitment van longartsen geweest en de 

inclusiecriteria zijn door de NVALT opgesteld (tijdens het onderzoek is veel last 

geweest van de door het ZiNL opgestelde en meerdere malen aangepaste criteria 

voor inclusie).  

 

Wij verzoeken u om meer tijd om goed te kunnen reageren op de WAR notulen.  

De huidige periode om de ontvangen notulen grondig te kunnen bestuderen en te 

kunnen betrekken in onze brief was (met slechts twee dagen) te kort. In aanvulling 

op de notulen ontvangen wij graag ook de vergaderstukken die door de WAR zijn 

besproken, omdat wij op basis van alleen de notulen niet goed kunnen opmaken op 

grond van welke informatie de WAR tot uitspraken is gekomen. Voorts ontvangen we 

ook graag de lijst met deelnemers aan de WAR vergaderingen, omdat wij nu niet 

kunnen zien in hoeverre experts op het gebied van longziekten/ ernstig astma 

betrokken zijn geweest bij de gedachtevoering in de WAR.  

 

3. De geschetste besluitvormingsroute past niet bij de maatschappelijke impact van een 

besluit over de pakketstatus van de hooggebergte behandeling  

 

In de begeleidende mail van mevrouw Blekkenhorst van 13 juni 2019 bij de 

uitnodiging voor de consultatie wordt over het vervolgproces het volgende 

aangegeven: “Uw reactie zullen wij verwerken in het standpunt. Indien nodig wordt 

dit standpunt een tweede keer besproken in de WAR. Het standpunt zal 

daarna definitief worden vastgesteld door onze Raad van Bestuur. Wij verwachten dat 

het standpunt in het najaar wordt gepubliceerd”. 

 

Wij begrijpen niet waarom nu voor een ander proces wordt gekozen dan in 2014 toen 

het uiteindelijke besluit werd genomen door de Minister van VWS op grond van een 

advies van het (toen nog) CVZ.  

 

Wij vinden dat het nu voorgestelde procesvoorstel niet aansluit bij de 

maatschappelijke impact van een dergelijk besluit. In de brieven van het 

Zorginstituut (bijvoorbeeld uit 2015) wordt de hooggebergtebehandeling beschouwd 

als “ultimum remedium”.  

 

 

 



                  
 

    
Voor het nemen van een dergelijk belangrijk besluit met verregaande 

pakketconsequenties voor een groep kwetsbare patiënten dient ons inziens de ACP 

van het ZiNL betrokken te worden, waarna een advies van het Zorginstituut wordt 

geformuleerd op grond waarvan uiteindelijk de Minister van VWS het besluit neemt. 

Wij vinden dat ook ditmaal deze Koninklijke weg bewandeld dient te worden.  

Samengevat vinden wij dat de duiding eerst correct en volledig uitgevoerd dient te 

worden, waarbij in de consultatie de volledige stukkenstroom van de WAR vergaderingen 

beschikbaar wordt gesteld. Besluitvorming dient plaats te vinden op Koninklijke wijze 

met tussenkomst van de ACP, advies van het ZiNL en besluitvorming door de Minister 

van VWS. 

 

Tot slot 

Wij hechten veel waarde aan een constructieve samenwerking met het Zorginstituut,  

net zoals in 2013/2014 toen gezamenlijk werd gezocht naar een oplossing.  

Graag blijven en gaan we met u in overleg hoe de hooggebergte behandeling voor 

mensen met ernstig astma toegankelijk kan blijven. Ook spreken we graag over de 

inrichting van het vervolgproces.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Long Alliantie Nederland     

 

    
 

drs. Clémence Ross-van Dorp     

voorzitter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: rapport C3 adviseurs en managers: Hooggebergtebehandeling bij ernstig 

refractair astma. Inhoudelijke en procedurele analyse beoordelingsproces ZIN, Leusden  

9 juli 2019.   

Bijlage 2: brief UMCU/IRAS, 17 juli 2019       
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Samenvatting 
 

Inleiding 
§ Naar aanleiding van een adviesvraag van een zorgverzekeraar heeft het ZIN in december 2014 een 

standpunt gepubliceerd over hooggebergte-behandeling bij ernstig astma. Voor de doelgroep ernstig 
(refractair) astma, werd de verzekerde prestatie gehandhaafd onder de voorwaarde dat er nader 
onderzoek zou plaatsvinden. 

§ Thans ligt het concept standpunt 2019 van het ZIN voor in een veldraadpleging. Het ZIN 
concludeert daarin dat hooggebergtebehandeling niet voldoet aan de stand van de wetenschap en 
praktijk en daarmee geen verzekerde zorg is. 
 
Deel 1: Formele kaders 
 
De formele rol van het Zorginstituut 

§ Het ZIN is op grond van de Zwv bevoegd om te adviseren over de samenstelling van het 
basispakket. Het standpunt met daarin de beoordeling van hooggebergtebehandeling valt binnen 
hun bevoegdheden. 
 
Status van een ZIN Standpunt 

§ Een ZIN-standpunt over ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ heeft directe gevolgen voor de 
rechten van verzekerden. Het ZIN heeft hier een eigenstandige wettelijke bevoegdheid. Aanpassing 
van polissen is daar niet voor nodig. 
 
Pakketprincipes 

§ Voor ernstig refractair astma is het pakketcriterium noodzakelijkheid zowel uit medisch oogpunt als 
vanuit verzekerings-oogpunt evident. 

§ Het ZIN stelt in haar standpunt van 2014 kanttekeningen bij de effectiviteit van hooggebergte-
behandeling. De effectiviteit van lokale behandeling wordt echter zonder meer aangenomen terwijl 
uit de NVALT richtlijn blijkt dat daar - ook destijds - minder bewijs voor was. 

§ Over de kosteneffectiviteit van hooggebergte-behandeling zijn nog geen uitspraken te doen. Het 
ZIN suggereert echter wel dat het gaat om een behandeling met significante meerkosten en beperkte 
effectiviteits-gegevens. 

§ Over de praktische haalbaarheid van hooggebergte-behandeling hoeft geen twijfel te bestaan. 
 
Stand van de Wetenschap en Praktijk 

§ Art 2.1, lid 2, Bzv stelt dat de inhoud en omvang van de zorgvormen mede bepaald worden door de 
stand der wetenschap en praktijk en door wat in het vakgebied geldt als verantwoorde en adequate 
zorg. 

§ Voor een positieve beoordeling moeten er wetenschappelijke gegevens zijn met een zo hoog 
mogelijke level of evidence. De eis van 2014 voor een effectiviteits-onderzoek voor 
hooggebergtebehandeling is gegrond. 
 
Passend bewijs 

§ Het ZIN heeft in oktober 2013 formeel het criterium ‘passend bewijs’ geïntroduceerd. Voor het 
onderzoek naar de effectiviteit van hooggebergte-behandeling kwam dit aanvankelijk deels tot uiting 
in de acceptatie van observationeel onderzoek. Latere opmerkingen vanuit de WAR over de 
onderzoeksopzet gaven echter wel reden tot zorg. 
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§ In het concept standpunt 2019 spreekt het ZIN zich niet uit over de passendheid van het 
onderzoek. De beoordeling leent zich ervoor om in te gaan op vragen 5-8 van de ZIN vragenlijst 
‘passend bewijs’. In de GRADE systematiek zijn er voor observationele studies omstandigheden die 
kunnen leiden tot opwaardering. Het ZIN heeft dit niet overwogen. 
 
Risicogericht pakketbeheer 

§ Het ZIN geeft o.a. in het rapport ‘pakketbeheer in de praktijk deel 3’ aan dat een risicogerichte 
werkwijze ook bij standpunten toepasbaar is. 

§ Hooggebergtebehandeling hoeft niet te worden beschouwd als een onderwerp waarbij risico’s 
zichtbaar of denkbaar zijn op het gebied van toegankelijkheid van zorg, kostenontwikkelingen en 
gepast gebruik van zorg.  Het totale kostenbeslag van hooggebergte-behandeling is ca. 5 miljoen 
euro. De incrementele kosten ten opzichte van behandeling op zeeniveau zijn minder dan 1 miljoen 
euro. De intensiteit van de hele beoordeling is niet in lijn met het pakketrisico en met de gedachte 
van risicogerichte selectie. 
 
Functioneel omschreven prestaties 

§ In de Zvw zijn de te verzekeren prestaties functioneel omschreven. 
§ Om vast te stellen wat de beroepsgroep tot het aanvaarde zorgarsenaal rekent, zou het ZIN te rade 

moeten gaan bij de richtlijnen en standaarden van de betreffende beroepsgroep. 
§ In de beoordeling van hooggebergte-behandeling wordt hiervan afgeweken (zie deel 2, paragraaf 9.2 

en 9.5). 
 
Pakketbeheer in de praktijk 

§ In het meest recente pakketbeheer rapport van september 2017 geeft het ZIN aan dat de 
pakketcriteria effectiviteit en kosteneffectiviteit de belangrijkste rol spelen en dat de ziektelast een 
belangrijke parameter is geworden in de huidige beoordeling. 
 
Deel 2: Analyse inhoudelijke en procedurele inconsistenties 
 
Formele communicaties van december 2014 tot heden 

§ In bijlage 1 is een omgekeerd chronologisch overzicht opgenomen van alle formele communicaties 
tussen het ZIN en de betrokken partijen. De kernpunten per brief zijn hierin weergegeven. 

§ Op basis van dit overzicht is een analyse gemaakt van de inhoudelijke en procedurele inconsistenties 
die zijn opgetreden tussen december 2014 en heden. 
 
Onderzoeksopzet 

§ Het ZIN standpunt van december 2014 gaf de concrete aanleiding voor het onderzoek naar de 
therapeutische waarde van hooggebergte behandeling bij patiënten met ernstig refractair astma. Over 
de opzet en de inclusiecriteria hebben het ZIN en de LAN intensief contact gehad. Na het opstellen 
van het onderzoeksdesign, het instellen van een begeleidingscommissie bestaande uit 
patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en zorgverzekeraars en de juiste communicatie naar 
verwijzers, is in september 2015 het onderzoek van start gegaan. 

§ In een brief van 16 mei 2018 geeft het ZIN echter aan dat de WAR eerst zal beoordelen of het 
onderzoek de vraag over de effectiviteit van de behandeling wel of niet gaat beantwoorden. Als de 
WAR de vooraf afgestemde en afgesproken onderzoeksopzet niet accepteert, is dit een inhoudelijke 
inconsistentie. Daarnaast is het naderhand in twijfel trekken van een zorgvuldig afgestemde 
onderzoeksopzet door hetzelfde instituut dat het onderzoek heeft geëist en betrokken was bij de 
opzet, ook een procedurele inconsistentie die een materiële rechtsonzekerheid creëert. 
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§ In het concept standpunt 2019 wordt de betrokkenheid van het ZIN bij de totstandkoming van de 
REFRAST studie niet benoemd. 
 
Indicatiestelling en inclusiecriteria 

§ Hooggebergtebehandeling heeft een duidelijke plek in de NVALT-richtlijn. De NVALT heeft in 
indicatiecriteria voor volwassenen geen onderscheid gemaakt in de indicatiestelling voor 
longrevalidatie op zeeniveau en longrevalidatie in het hooggebergte. 

§ In het ZIN Standpunt van 2014 werd echter een belangrijk element aan de indicatievoorwaarden 
toegevoegd: namelijk dat klinische longrevalidatie op zeeniveau onvoldoende succesvol is gebleken. 
Per brief van 2 juli 2015 stemde het ZIN voor de duur van het onderzoek in met de interpretatie die 
werd gegeven door de LAN: longrevalidatie op zeeniveau is niet strikt voorliggend. 

§ Het ZIN introduceerde in haar conclusie dat klinische longrevalidatie op zeeniveau voorliggend is, 
een inhoudelijke inconsistentie met de NVALT richtlijn én een inhoudelijke inconsistentie met de 
inclusiecriteria van de studie. Dit veroorzaakte inconsistenties bij het afgeven van machtigingen en 
bemoeilijkte vervolgens de inclusie van patiënten in het onderzoek. 
 
Wisselwerking machtigingen en inclusie onderzoek 

§ Gaande het onderzoek traden rond de zomer 2016 problemen op met het verkrijgen van 
machtigingen voor patiënten voor behandeling in het NAD. Over steeds meer patiënten ontstond 
een dispuut tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Deze bleken mede veroorzaakt door de 
verschillende interpretaties die kunnen worden gegeven aan de communicaties vanuit het ZIN. 

§ Het is op zijn minst onzorgvuldig dat het ZIN gedurende de hele loopduur van het onderzoek 
onduidelijkheden laat bestaan over de criteria. Gezien de maximale capaciteit van het NAD en 
gezien het belang van het onderzoek was het onnodig en ongewenst om deze onduidelijkheid te 
laten bestaan. 

§ De toegenomen afwijzingen door zorgverzekeraars hebben de validiteit van het onderzoek in gevaar 
gebracht. Dit is veelvuldig door de NVALT, de LAN, het NAD en de VND gemeld aan het ZIN. 
De reacties en reactietermijnen van het ZIN zijn niet passend geweest. 

§ In strijd met een eerdere stellingname stelde het ZIN in juli 2018 dat de indicatiecriteria uit het 
standpunt van 2014 weer gelden. Dit creëert een grote materiële rechtsonzekerheid voor het NAD. 
Door de wijziging in criteria ontstaat er voor het NAD een lacune in de patiëntenstroom. 
 
Uitkomstparameters en klinisch relevante verschillen 

§ In de NVALT Richtlijn (2013) en het GINA report (2018) worden als klinisch relevant aangemerkt: 
o Δ ACQ: -0,5  
o Δ AQLQ ≥ 0.5 

§ De internationaal erkende klinisch relevante verschillen op de ACQ en de AQLQ werden ten tijde 
van de PICOT uitvraag door het ZIN op een gegeven moment niet erkend en zonder meer 
verdubbeld, zonder onderbouwing – en met de wedervraag om de internationaal erkende klinisch 
relevante verschillen te onderbouwen. Dit is inhoudelijk onjuist.  

§ Dat er ten tijde van de afronding van de studie nog vragen zijn over de PICOT is op zichzelf 
opmerkelijk. 

§ Ten aanzien van een MCID werd ten onrechte gesteld dat een MCID staat voor een geringe 
verbetering. De stellingname van het ZIN dat een MCID kan worden verhoogd bij intensieve en 
kostbare behandelingen was onjuist. In het concept standpunt 2019 spreekt het ZIN van een 
‘aanpassing’ van de klinische relevantie grenzen. Dit was niet echt een aanpassing; er was totaal geen 
grond voor de eerder door het ZIN gehanteerde waarden. 
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§ In het concept standpunt 2019 presenteert het ZIN de verschillen tussen de twee behandelarmen die 
‘op het oog’ uit tabel 6 van het toegestuurde REFRAST rapport. Dit is een onjuiste weergave. Het 
ZIN vindt het vervolgens relevant om de verschillen in baseline karakteristieken wel te noemen als 
bemoeilijkende factor van de studie. Bij de resultaten worden echter de werkelijke resultaten van de 
multivariate regressie analyse – waarbij dus gecorrigeerd wordt voor diezelfde verschillen in baseline 
karakteristieken – achterwege gelaten. 

§ Naast wetenschappelijke inzichten moeten ook de in de praktijk gevormde expertise en ervaringen 
van zorgverleners en zorggebruikers bij de beoordeling door het ZIN in ogenschouw worden 
genomen Echter, wat de beroepsgroep als maatgevend vindt komt in het concept standpunt 2019 
niet naar voren. 
 
Klinisch bewijs vergelijkende behandeling/ voorliggende behandeling 

§ Op grond van de EBM en de richtlijnen is het onjuist om longrevalidatie op zeeniveau zonder meer 
aan te merken als een voorliggende behandeling. 

§ Met zicht op de uitkomsten was het procedureel en bestuurlijk niet zorgvuldig van het ZIN om een 
beoordeling te starten zonder dat de data beschikbaar zijn van een onderzoek dat door het ZIN 
werd vereist. 

§ Als hooggebergte-behandeling wordt gezien als longrevalidatie in het hooggebergte kan het worden 
beschouwd als een alternatief van een gebruikelijke behandeling en hoeft er volgens het eigen 
beoordelingskader van het ZIN niet eens sprake te zijn van meerwaarde, maar zou gelijkwaarde 
volstaan. Als het ZIN het klinische bewijs onvoldoende zeker acht om meerwaarde aan te tonen, 
dan zou een gelijkwaarde toch minstens zijn aangetoond. 
 
Rol WAR en ACP 

§ In het concept standpunt lijkt de WAR een cruciale rol te hebben gespeeld, maar lijkt zij eenzijdig te 
zijn geïnformeerd. Er wordt uitsluitend een GRADE beoordeling uitgevoerd, die vervolgens leidend 
is in het concept standpunt, zonder de context van wat er aan de REFRAST studie is voorafgegaan 
en wat de overwegingen waren bij de REFRAST studie.  

§ De ACP is in het hele proces nog niet genoemd. Als het ZIN hooggebergte-behandeling als een 
“ultimum remedium” beschouwt, zoals aangeven in brieven in 2015, zou de ACP in het proces 
betrokken moeten worden omdat de werking van het standpunt op het pakket een maatschappelijke 
impact heeft. Het is niet duidelijk of het ZIN dit nog van plan is. 
 
Conclusies 
C3 concludeert dat het ZIN uitgaat van een te nauw beoordelingskader en aan een aantal criteria 
voorbijgaat, zoals passend bewijs en risicogerichte selectie. Ook de mogelijkheden die de GRADE 
methode biedt voor observationele studies worden benoemd noch benut. Dat het ZIN 
longrevalidatie op zeeniveau zonder meer aanvoert als standaard behandeling dan wel voorliggende 
behandeling berust op minder klinisch bewijs dan voor hooggebergte voorhanden is. 
Voorts heeft het ZIN in de procedure rechtsonzekerheden gecreëerd voor zowel het onderzoek als 
voor het NAD. 
In het concept standpunt wordt geen recht gedaan aan de achtergronden van de totstandkoming van 
de REFRAST studie, de zorgvuldigheid daarin en de betrokkenheid van het ZIN zelf, en wordt een 
aantal onjuiste wetenschappelijke stellingen genomen zoals omtrent klinische relevante verschillen 
en in de interpretatie van het REFRAST onderzoek. 
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1. Inleiding | Vraagstellingen 
 

In december 2014 heeft het Zorginstituut Nederland (ZIN) een Standpunt 
gepubliceerd ten aanzien van de behandeling van ernstig astma in het 
hooggebergte. 
 
Het ZIN concludeerde dat voor de subgroep ‘overige mensen met astma’ 
onvoldoende bewijs van voldoende methodologische kwaliteit aanwezig was, om 
te kunnen concluderen dat de hooggebergtebehandeling, ten opzichte van 
behandeling op zeeniveau, voldoende bewezen effectief is en erkende daarvoor 
geen meerwaarde. De hooggebergtebehandeling voor de groep ‘overige mensen 
met astma’ was daarmee niet langer een verzekerde prestatie geneeskundige zorg 
conform artikel 2.4 Bzv. 
 
Over de effectiviteit van de hooggebergtebehandeling van de door de 
beroepsgroepen benoemde subgroep, kinderen en volwassenen met ernstig 
(refractair) astma, deed het Zorginstituut op dat moment geen uitspraak. Voor 
deze doelgroep werd de verzekerde prestatie gehandhaafd onder de voorwaarde 
dat er nader onderzoek zou plaatsvinden om het vertrouwen in de korte termijn 
uitkomsten en op de cruciale uitkomstmaten te versterken en die effecten ook op 
de langere termijn aan te tonen. 
Aanvankelijk had het ZIN een tijdsbestek van drie jaar voor het onderzoek voor 
ogen, waarmee het ZIN in de eerste helft van 2018 een uitspraak zou doen. De 
onderzoekstermijn bleek echter onvoldoende  
 
Thans ligt het concept standpunt van het ZIN voor in een veldraadpleging.  
De geconsulteerde partijen zijn:  

§ Longfonds 
§ Vereniging Nederland Davos 
§ Patiëntenfederatie Nederland 
§ Long Alliantie Nederland (LAN) 
§ Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose 
§ Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 
§ Zorgverzekeraars Nederland 

 
Het ZIN concludeert in het concept standpunt dat hooggebergtebehandeling niet 
beschouwd kan worden als een effectieve behandeling bij ernstig refractair astma 
ten opzichte van intensieve longrevalidatie op zeeniveau. 
Hooggebergtebehandeling voldoet bij de genoemde indicatie daarom niet aan ‘de 
stand van de wetenschap en praktijk’ en behoort daarmee niet tot de te verzekeren 
prestaties van de Zorgverzekeringswet. 
 

 
 
In december 2014 heeft 
het Zorginstituut 
Nederland (ZIN) een 
Standpunt gepubliceerd 
ten aanzien van de 
behandeling van ernstig 
astma in het 
hooggebergte. 
 
 
 
 
 
Voor de doelgroep ernstig 
(refractair) astma, werd 
de verzekerde prestatie 
gehandhaafd onder de 
voorwaarde dat er nader 
onderzoek zou 
plaatsvinden. 
 
 
 
 
Thans ligt het concept 
standpunt van het ZIN 
voor in een 
veldraadpleging. 
 
 
 
 
 
Het ZIN concludeert in 
het concept standpunt dat 
hooggebergtebehandeling 
niet voldoet aan de stand 
van de wetenschap en 
praktijk en daarmee geen 
verzekerde zorg is. 

Zowel procedureel als inhoudelijk kent het beoordelingstraject door het ZIN naar 
mening van de betrokken partijen (LAN, VND, Longfonds, NAD) ogenschijnlijk 
ernstige inconsistenties en een schijn van vooringenomenheid. 
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De voorliggende rapportage geeft een uiteenzetting van de inhoudelijke 
inconsistenties en procedurele inconsistenties, bekeken vanuit het perspectief van 
de eigen beoordelingskaders van het ZIN, de procedures van het ZIN en de 
bestuurlijke principes vanuit de wetgeving (Awb, Zvw). 
 
In deel 1 wordt voor de volledigheid eerst een uiteenzetting gegeven van de 
formele kaders van het ZIN, in deel 2 wordt het beoordelingsproces inhoudelijk 
en procedureel geanalyseerd. 
 

 
 
In deel 1 van deze 
rapportage wordt een 
uiteenzetting gegeven van 
de formele kaders van het 
ZIN, in deel 2 wordt het 
beoordelingsproces 
inhoudelijk en 
procedureel geanalyseerd. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Deel 1: 
Formele kaders 
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2. Startpunt: ZIN Standpunt december 2014 

Naar aanleiding van een adviesvraag van een zorgverzekeraar heeft het ZIN op 15 
december 2014 een standpunt gepubliceerd op grond van hun beoordeling of 
hooggebergtebehandeling bij ernstig astma voldoet aan de stand der wetenschap en 
praktijk. 
Onderzoeksbureau ME-TA heeft daartoe voor het ZIN een systematisch 
literatuuronderzoek uitgevoerd. Verder is er contact gezocht met de NVK en 
NVALT. 
 
Het Zorginstituut stelt in het standpunt vast dat bij de beoordeling van de 
effectiviteit van de hooggebergtebehandeling in het astmacentrum in Davos 
(Zwitserland) twee groepen astmapatiënten moeten worden onderscheiden: een 
subgroep met ernstig refractair astma, en ‘overige mensen met astma’. 
 
Het Zorginstituut concludeert dat voor ‘overige mensen met astma’ onvoldoende 
bewijs van voldoende methodologische kwaliteit aanwezig is, om te kunnen 
concluderen dat de hooggebergtebehandeling, ten opzichte van behandeling op 
zeeniveau, voldoende bewezen effectief is. De hooggebergtebehandeling voor deze 
groep behoort volgens het ZIN hierdoor niet tot de te verzekerde zorg. 
 

Naar aanleiding van 
een adviesvraag van een 
zorgverzekeraar heeft 
het ZIN eind 2014 een 
standpunt gepubliceerd 
over hooggebergte-
behandeling bij ernstig 
astma. 
 
Als zelfstandig 
bestuursorgaan moet 
het ZIN adviseren bij 
een vraag om een 
duiding via het SKGZ. 
 
Voor de doelgroep 
ernstig (refractair) 
astma, werd de 
verzekerde prestatie 
gehandhaafd onder de 
voorwaarde dat er nader 
onderzoek zou 
plaatsvinden. 

Het ZIN geeft in het standpunt aan dat zij (in de eerste helft van 2018) de 
effectiviteit van de hooggebergtebehandeling voor de subgroep ernstig refractair 
astma opnieuw zullen beoordelen. Het ZIN adviseert in het standpunt nadrukkelijk 
aan de betrokken partijen om voor de opzet en uitvoering van het aanvullend 
onderzoek een samenwerking aan te gaan met een (academisch) onderzoeksinstituut 
dat is gespecialiseerd in evaluatieonderzoek, zodat over drie jaar het juiste onderzoek 
beschikbaar is om de effectiviteit van de hooggebergtebehandeling aan te tonen. Het 
is met name van belang dat uit dit aanvullende onderzoek blijkt dat de effectiviteit 
van de langetermijneffecten van de hooggebergtebehandeling in vergelijking met 
behandeling op zeeniveau vaststaat. 
 

 
 
Het ZIN adviseert 
nadrukkelijk om voor 
de opzet en uitvoering 
een samenwerking aan 
te gaan met een 
(academisch) 
onderzoeksinstituut. 
 

NB: het ZIN merkt op dat de ‘body of evidence’ zich grotendeels beperkt tot 
allergisch refractair astma. Het beoogde onderzoek moet ook uitkomsten voor niet-
allergisch astma kunnen aantonen. 
 

 

3. De formele rol van het Zorginstituut  

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) ziet toe op de uitvoering van de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).  
Het Zorginstituut beoogt als een zelfstandig bestuursorgaan een onafhankelijke 
positie in te nemen tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS), zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties). 
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De taken van het Zorginstituut Nederland zijn: 
§ Advisering aan VWS over de samenstelling van het basiszorgverzekeringspakket. 

Ook aan onder andere zorgverzekeraars en verzekerden verduidelijken wat tot 
het basispakket behoort: duidingen, standpunten. 

§ Uitvoering van de risicoverevening onder zorgverzekeraars, als borging voor de 
acceptatieplicht en het verbod op premiedifferentiatie in de Zvw. 

§ Bevorderen van de kwaliteit van zorg door zorgaanbieders, zorgverzekeraars en 
patiëntenorganisaties bij te staan in het ontwikkelen/registreren/publiceren van 
kwaliteitsstandaarden.  

§ Adviseren over toekomstige beroepen- en opleidingen-structuur in de zorg. 
 
Het ZIN is de rechtsopvolger van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) en 
voert sinds medio 2014 onder deze naam de voorgaande taken van het CVZ uit, 
plus twee nieuwe taken: 

1) Onder de noemer Kwaliteitsinstituut bevordert Zorginstituut Nederland 
binnen het kader van de Wet cliëntenrechten zorg (WCG) de kwaliteit in de 
zorg. 

2) Onder de noemer Innovatie Zorgberoepen en -opleidingen adviseert 
Zorginstituut Nederland de minister van VWS over de ontwikkelingen van 
beroepen en opleidingen in de zorg. 
 

 
 
 
 
 
Het ZIN is op grond 
van de Zwv bevoegd 
om te adviseren over de 
samenstelling van het 
basispakket. 
Het standpunt met 
daarin de beoordeling 
van hooggebergte-
behandeling valt binnen 
hun bevoegdheden. 

4. Status van een ZIN Standpunt 

Met het innemen van een standpunt bepaalt het Zorginstituut of een zorgvorm al 
dan niet tot de te verzekeren prestaties behoort van de Zorgverzekeringswet (Zvw) 
of de Wet langdurige zorg (Wlz).  Het gaat hierbij om de vraag of die zorgvorm 
voldoet aan de wettelijke criteria zoals ‘stand van de wetenschap en praktijk’ en 
‘plegen te bieden’. Het ZIN heeft hier een eigenstandige wettelijke bevoegdheid. 
Omdat een standpunt niet leidt tot aanpassing van de Zvw of Wlz is geen 
besluitvorming door de minister van VWS nodig. 
 
Na een beoordeling of zorg voldoet aan de 'stand van de wetenschap en praktijk' 
brengt het Zorginstituut een standpunt uit. Een standpunt over ‘de stand van de 
wetenschap en praktijk’ heeft directe gevolgen voor de rechten van verzekerden.  
 
Als er sprake is van een positief standpunt kan het van belang zijn dat het 
Zorginstituut aangeeft op welk moment voldaan is aan het criterium ‘de stand van 
de wetenschap en praktijk’. Dat is het moment waarop de zorg tot de te verzekeren 
prestaties behoort. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Een ZIN-standpunt 
over ‘de stand van de 
wetenschap en praktijk’ 
heeft directe gevolgen 
voor de rechten van 
verzekerden. 
Het ZIN heeft hier een 
eigenstandige wettelijke 
bevoegdheid. 

NB: bij adviezen ligt dit anders. Het ZIN kan het Ministerie van VWS gevraagd en 
ongevraagd adviseren over de aard, inhoud en omvang van het basispakket. Het 
besluit om deze adviezen al dan niet te volgen en de regelgeving aan te passen, is 
dan wel voorbehouden aan de minister. 
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Verzekerden ontlenen hun recht op (vergoeding van) zorg aan de zorgverzekering 
(polis) die zij met een zorgverzekeraar hebben gesloten. In alle polissen is de 
voorwaarde opgenomen dat zorg – wil deze onder dekking van de polis vallen – in 
ieder geval moet voldoen aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. 
Wordt door middel van een standpunt vastgesteld dat bepaalde zorg wel of niet 
voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ dan werkt dat direct door in de 
polis. Aanpassing van de polis is daar niet voor nodig. Verder is relevant dat het 
moment waarop de verzekerde de medische behandeling ondergaat, bepalend is 
voor het recht op aanspraak. 
 

Richting verzekerden 
werkt een ZIN-
standpunt of zorg wel of 
niet voldoet aan ‘de 
stand van de 
wetenschap en praktijk’ 
direct door in de polis. 
Aanpassing van de polis 
is daar niet voor nodig. 

5. Formeel beoordelingskader ZIN: pakketprincipes 

 
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) ziet toe op de uitvoering van de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).  
Het Zorginstituut beoogt als een zelfstandig bestuursorgaan een onafhankelijke 
positie in te nemen tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS), zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties). 
 
In het rapport ‘Pakketbeheer in de praktijk’ uit 2013 zijn de (herziene) 
pakketprincipes vastgesteld zoals die nu gelden: noodzakelijkheid, effectiviteit, 
kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid. 
 

Het Zorginstituut 
beoogt als zelfstandig 
bestuursorgaan een 
onafhankelijke positie 
in te nemen tussen 
partijen in de zorg. 
 
De waargenomen schijn 
van vooringenomenheid 
lijkt vooralsnog niet in 
lijn met deze 
onafhankelijkheid en 
wordt in deel 2 verder 
onderzocht. 

Noodzakelijkheid 
Bij dit pakketprincipe gaat het om de vraag of de aandoening en de daarvoor 
benodigde zorg een claim op solidariteit (vergoeding vanuit de collectief 
gefinancierde basisverzekering) rechtvaardigt. Het gaat dan om twee aspecten: 
medische noodzakelijkheid en noodzakelijkheid vanuit verzekeringsperspectief. 
 
Medische noodzakelijkheid 
Medische noodzakelijkheid wil zeggen dat het om medisch noodzakelijke 
behandelingen moet gaan en dus niet om behandelingen die om uitsluitend 
cosmetische of religieuze redenen worden gedaan.  
Wanneer is vastgesteld dat er sprake is van een medische noodzaak, geldt vervolgens 
bij dit aspect: hoe hoger de ziektelast van een aandoening waarvoor een medisch 
noodzaak voor behandeling bestaat, hoe meer reden er is om die behandeling vanuit 
de collectieve basisverzekering te betalen. 
 
Noodzakelijkheid vanuit verzekeringsperspectief 
De vraag waar het hierbij om draait is of het verzekeren zelf noodzakelijk is, vanuit 
het oogpunt van de algemene verzekeringstheorie en gegeven het feit dat de Zvw 
een verplichtend, collectief karakter heeft.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor ernstig refractair 
astma is het 
pakketcriterium 
noodzakelijkheid zowel 
uit medisch oogpunt als 
vanuit verzekerings-
oogpunt evident. 
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Effectiviteit 
Bij dit pakketprincipe stelt het ZIN de vraag of de interventie of zorgvorm doet wat 
ervan verwacht wordt. 
 
De effectiviteit kan variëren van het bewerkstelligen van een klinisch effect tot het 
bereiken van het beoogde resultaat; in een bredere opvatting van effectiviteit komen 
ook zaken aan de orde zoals veiligheid, bijwerkingen, kwaliteit van leven en 
gebruikersgemak. 
 
Om de effectiviteit van een zorgvorm te beoordelen gaat het ZIN vergelijkbaar te 
werk als bij het beoordelen van de stand van de wetenschap (zie verder). 
 

Het ZIN stelt in haar 
standpunt van 2014 
kanttekeningen bij de 
effectiviteit van 
hooggebergte-
behandeling. 
De effectiviteit van 
lokale behandeling 
wordt echter zonder 
meer aangenomen 
terwijl uit de NVALT 
richtlijn blijkt dat daar - 
ook destijds - minder 
bewijs voor was. 
 

Kosteneffectiviteit 
Bij dit pakketprincipe gaat het om gegevens over de verhouding tussen kosten en 
baten en de vraag daarbij is of de verhouding tussen de kosten en de baten 
acceptabel zijn. 
Het ZIN gaat bij voorkeur uit van een kosten-utiliteitsanalyse: de kosten van deze 
zorgvoorziening per gewonnen levensjaar, gecorrigeerd voor kwaliteit (Quality 
Adjusted Life Year / QALY).  
De uitkomst moet wel worden geplaatst binnen de context waarin de zorgvorm 
wordt ingezet (indicatie, zorgverlener). Een kosten-utiliteitsanalyse is lang niet altijd 
beschikbaar en kan ook niet bij alle zorgvormen worden toegepast.  
Als er geen gegevens over de kosteneffectiviteit beschikbaar zijn, kan een indicatie 
van de kosten van deze voorziening gegeven worden in verhouding tot de 
veronderstelde baten: het aantal patiënten dat voor de zorgvorm in aanmerking 
komt (prevalentie en incidentie); een prognose van het aantal te behandelen 
patiënten; de kosten van de interventie. 
 

 
Over de 
kosteneffectiviteit van 
hooggebergte-
behandeling zijn nog 
geen uitspraken te 
doen. 
Het ZIN suggereert 
echter wel dat het gaat 
om een behandeling 
met significante 
meerkosten en beperkte 
effectiviteitsgegevens. 
 
NB: anno 2014 is deze 
conclusie niet onjuist. 

Uitvoerbaarheid 
Bij het pakketprincipe uitvoerbaarheid draait het om de vraag of het (praktisch) 
haalbaar en houdbaar is om de zorg in de verzekering onder te brengen. Bij 
uitvoerbaarheid wordt naar een aantal aspecten gekeken, zoals maatschappelijk 
draagvlak, voorwaarden waaraan voldoen moet worden voor de organisatie, 
uitvoering en bekostiging van de zorg.  
Ook gaat het voor het ZIN om de afbakenbaarheid, de controleerbaarheid, risico op 
uitbreiding indicatie en de budgetimpact van de eventuele toevoeging aan het 
verzekerde pakket.  
Een belangrijk element bij de uitvoerbaarheid is ook de financiële haalbaarheid; de 
financiële consequenties op macroniveau, nu en in de toekomst. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Over de praktische 
haalbaarheid van 
hooggebergte-
behandeling hoeft geen 
twijfel te bestaan. 
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6. Formeel beoordelingskader ZIN: Stand der Wetenschap en 
Praktijk 

Voor alle zorgvormen die als te verzekeren prestaties in de wet zijn genoemd, geldt 
hetgeen gesteld in artikel 2.1, lid 2, Bzv. Daarin staat dat de inhoud en omvang van 
de zorgvormen mede bepaald worden door de stand der wetenschap en praktijk en 
door wat in het vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg.  
 
Het ZIN hanteert bij de bepaling van wat tot de stand van de wetenschap en 
praktijk hoort, de principes van evidence based medicine (EBM). EBM houdt 
rekening met internationale literatuur, wetenschappelijke onderzoeken en 
gepubliceerde expert-opinies.  
 

Art 2.1, lid 2, Bzv: 
inhoud en omvang van 
de zorgvormen mede 
bepaald worden door de 
stand der wetenschap 
en praktijk en door wat 
in het vakgebied geldt 
als verantwoorde en 
adequate zorg. 

Evidence-based betekent wil naar mening van het ZIN niet per se dat er voor alle 
geneeskundige interventies sprake moet zijn van harde bewijzen of harde 
eindpunten, maar wel dat de beschikbare evidence systematisch is geselecteerd en op 
gestructureerde wijze is gewogen en gebruikt. Bij de beoordeling worden ook zachte 
eindpunten, zoals bijvoorbeeld kwaliteit van leven en patiënttevredenheid 
betrokken. Wel wordt aan de geselecteerde medisch-wetenschappelijke informatie 
een niveau van bewijskracht (‘level of evidence’) toegekend waarbij er een hiërarchie 
in evidence is.  
 

Aan de medisch-
wetenschappelijke 
informatie wordt een 
niveau van bewijskracht 
(‘level of evidence’) 
toegekend waarin een 
hiërarchie bestaat.  
 

Uiteindelijk neemt het ZIN een standpunt in over de vraag of een interventie al dan 
niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Voor een positieve 
beoordeling moeten medisch-wetenschappelijke gegevens voorhanden zijn met een 
zo hoog mogelijke level of evidence. Het ZIN kan van dat vereiste -gemotiveerd- 
afwijken, als er redenen zijn om genoegen te nemen met bewijs van een lager level. 
Als de te beoordelen interventie gelijkwaardig is aan, of een meerwaarde heeft ten 
opzichte van de huidige standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling, zal het 
ZIN concluderen dat er sprake is van zorg conform stand van de wetenschap en 
praktijk. 
 

Voor een positieve 
beoordeling moeten er 
wetenschappelijke 
gegevens zijn met een 
zo hoog mogelijke level 
of evidence. 
 
De eis van 2014 voor 
een effectiviteits-
onderzoek voor 
hooggebergte- 
behandeling is gegrond. 

7. Formeel beoordelingskader ZIN: overig 

7.1. Passend bewijs 
In het rapport ‘pakketbeheer in de praktijk deel 3’ introduceerde het ZIN formeel 
het criterium en de werkwijze van ‘passend bewijs’. In de praktijk is vooral het 
ontbreken van voldoende bewijs problematisch. Wanneer er hard en sluitend 
bewijs bestaat voor de effectiviteit van een zorgvorm, is het duidelijk dat deze 
voldoet aan de stand van de wetenschap. Als er hard en sluitend bewijs bestaat dat 
een zorgvorm geen effect heeft, is de beslissing ook niet moeilijk.  
Maar in de praktijk blijkt dat sluitende evidence vaak niet voorhanden is. Er 
kunnen valide redenen zijn waarom het hoogst haalbare bewijs niet beschikbaar 
is. Daarom heeft het ZIN samen met het iMTA/iBMG onderzocht welk bewijs 
passend is voor een medische interventie.  
 

 
 
Het ZIN heeft in oktober 
2013 formeel het criterium 
‘passend bewijs’ 
geïntroduceerd. Voor het 
onderzoek naar de 
effectiviteit van 
hooggebergte-
behandeling komt dit 
deels tot uiting in de 
acceptatie van 
observationeel onderzoek. 
 
De latere opmerkingen 



   

 13 

Centraal in de argumentatie voor acceptatie van evidence staat het beantwoorden 
van de vraag ‘Gegeven een bepaalde zorgvorm en een indicatie; Wat is haalbaar 
en wenselijk bewijs?’  
Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een vragenlijst, de zogenoemde Passend 
Bewijs vragenlijst, waarmee kan worden bepaald welk type bewijs passend is voor 
een bepaalde interventie-indicatie combinatie (NB: de vragenlijst is in eerste instantie 
ontworpen voor interventies binnen de medisch-specialistische zorg).  
 
Voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst wordt de ‘PICOT’ in gevuld: 
§ Patiënt. 
§ Interventie. 
§ Control/vergelijkende behandeling. 
§ Outcomes. 
§ Tijd. 
 
De passend bewijs vragenlijst concentreert zich op de volgende kenmerken van 
effectiviteitsstudies: 
§ Gerandomiseerde behandeltoewijzing. 
§ Gebruik van een controlegroep. 
§ Blindering van effectbeoordelaars. 
§ Blindering van patiënten en/of behandelaar. 
 
Een studie die al deze kenmerken bezit, kan in principe het beste bewijs 
opleveren. De vragenlijst laat zien of dergelijke kenmerken wel haalbaar en 
wenselijk zijn.  
Het profiel moet overigens niet te coulant worden opgesteld of al te snel worden 
aangepast op geleide van (een beperkte) opbrengst van literatuuronderzoek. 
 

 
 
In het concept standpunt 2019 spreekt het ZIN zich niet uit over de passendheid 
van het onderzoek. De beoordeling leent zich ervoor om in te gaan op vragen 5-8 
van de ZIN vragenlijst ‘passend bewijs’. 
De kwaliteit van de evidence is in het concept standpunt beoordeeld aan de hand 
van de GRADE methode. Per uitkomst is een gradering van de kwaliteit van de 
evidence toegekend. In de GRADE systematiek kunnen voor observationele 
studies een sterk effect, een dosis-respons relatie en overwegingen over de 
richting van vertekening van de resultaten leiden tot opwaardering. Het ZIN heeft 

vanuit de WAR geven 
echter wel reden tot zorg 
(zie deel 2 paragraaf 9.1). 
 
 
 
 
 
 
In het beoordelingsproces 
van hooggebergte-
behandeling krijgt het 
afstemmen van de PICOT 
voldoende aandacht. 
Procedureel is op de 
aanpak wel wat aan te 
merken (zie deel 2, 
paragraaf 9.4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het concept standpunt 
2019 spreekt het ZIN zich 
niet uit over de 
passendheid van het 
onderzoek. De 
beoordeling leent zich 
ervoor om in te gaan op 
vragen 5-8 van de ZIN 
vragenlijst ‘passend 
bewijs’. 
 
In de GRADE systematiek 
kunnen voor 
observationele studies een 
sterk effect, een dosis-
respons relatie en 
overwegingen over de 
richting van vertekening 
van de resultaten leiden tot 
opwaardering. Het ZIN 
heeft dit niet overwogen. 

Formuleren	
determinanten:	PICOT Bepalen	passend	bewijs	profiel

Stap	1:	welke	onderzoekskenmerken zijn	wenselijk?
Stap	2:	welke	onderzoekskenmerken zijn	haalbaar?
Stap	3:	zijn	er	beperkende	 omstandigheden?Beoordelen	

beschikbare	literatuur

Consultatie	
beroepsgroep

Bijstellen	passend	bewijs	profiel

Eindconclusie	passend	bewijs	profiel

Bijstellen	passend	bewijs	profiel
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dit niet overwogen. 
 
 

 

7.2. Risicogericht pakketbeheer 
 
Hoewel de risicogerichte werkwijze voor geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen duidelijk wordt toegepast, geeft het ZIN o.a. in het rapport 
‘pakketbeheer in de praktijk deel 3’ aan dat deze werkwijze niet alleen daar 
toepasbaar is, maar ook bij standpunten.  
 
 
Risicogericht betekent voor het ZIN dat het moet gaan om interventies met 
substantiële impact.  
 
Hooggebergtebehandeling hoeft niet te worden beschouwd als een onderwerp 
waarbij risico’s zichtbaar of denkbaar zijn op het gebied van toegankelijkheid van 
zorg, kostenontwikkelingen en gepast gebruik van zorg.   
 
Ter vergelijk: sinds 2012 is voor geneesmiddelen een farmaco-economische 
evaluatie verplicht wanneer de verwachte budgetimpact 3 jaar na marktintroductie 
meer dan € 2,5 miljoen per jaar bedraagt. Onlangs heeft het Zorginstituut de 
grenzen van de economische evaluaties heroverwogen. Het Zorginstituut heeft 
besloten om deze grens per 1 januari 2019 op te hogen naar €10 miljoen per jaar. 
Onder dat budgettair beslag wordt geen risico gezien. 
 
Het totale kostenbeslag van hooggebergtebehandeling is ongeveer 5,4 miljoen. De 
incrementele kosten ten opzichte van behandeling op zeeniveau worden geschat op 
maximaal 750 duizend euro (informatie NAD 2019). Dit ligt ver onder de nieuwe 
grenswaarde van risicogericht pakketbeheer voor geneesmiddelen. 
 
De intensiteit van de discussies, briefwisselingen, beoordelingen en rapportages zijn 
niet in lijn met het pakketrisico en met de gedachte van risicogerichte selectie. 
 

 
 
Het ZIN geeft o.a. in het 
rapport ‘pakketbeheer in 
de praktijk deel 3’ aan dat 
een risicogerichte 
werkwijze ook bij 
standpunten toepasbaar is. 
 
 
 
Hooggebergtebehandeling 
hoeft niet te worden 
beschouwd als een 
onderwerp waarbij risico’s 
zichtbaar of denkbaar zijn 
op het gebied van 
toegankelijkheid van zorg, 
kostenontwikkelingen en 
gepast gebruik van zorg.   
 
 
 
Het totale kostenbeslag 
van hooggebergte-
behandeling is ca. 5 
miljoen euro. De 
incrementele kosten ten 
opzichte van behandeling 
op zeeniveau zijn minder 
dan 1 miljoen euro.  
 
De intensiteit van de hele 
beoordeling is niet in lijn 
met het pakketrisico en 
met de gedachte van 
risicogerichte selectie. 

7.3. Functioneel omschreven prestaties 
 
In de Zvw zijn de te verzekeren prestaties functioneel omschreven. Dit betekent 
dat de wet aangeeft ‘wat’ onder de te verzekeren prestaties valt en onder welke 
voorwaarden deze geleverd worden. ‘Wie’ de zorg verleent en ‘waar’ de zorg 
geleverd wordt, laat de wet over aan de zorgverzekeraar. De omvang van de te 
verzekeren zorg wordt bepaald door hetgeen de beroepsgroep aan geneeskundige 
zorg pleegt te bieden. Om hier invulling aan te geven moet men uitgaan van de 
zorg welke de betrokken beroepsgroep tot het aanvaarde arsenaal van medische 
onderzoeks- en behandelingsmethoden rekent. Daarbij zijn zowel de stand van de 
wetenschap als de mate van acceptatie in de medische praktijk belangrijke 
graadmeters.  
 

 
 
 
In de Zvw zijn de te 
verzekeren prestaties 
functioneel omschreven. 
 
 
 
Om vast te stellen wat de 
beroepsgroep tot het 
aanvaarde zorgarsenaal 
rekent, gaat het ZIN te 
rade bij de richtlijnen en 
standaarden van de 
betreffende beroepsgroep. 
 
In de beoordeling van 
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Bij het ‘plegen te bieden’ criterium gaat het -kort gezegd- om de zorg die de 
zorgverlener volgens de standaard van zijn beroepsgroep behoort aan te bieden 
en toe te passen (het aanvaarde zorgarsenaal) op een wijze die de beroepsgroep als 
professioneel juist beschouwt. 
 
Om vast te stellen wat de beroepsgroep tot het aanvaarde zorgarsenaal rekent, gaat 
het ZIN te rade bij de richtlijnen en standaarden van de betreffende beroepsgroep. 
 

hooggebergtebehandeling 
wordt hiervan afgeweken 
(zie deel 2, paragraaf 9.2 
en 9.5) 

7.4. Pakketbeheer in de praktijk 
 
Onderstaand diagram is gebaseerd op het ZIN rapport ‘pakketbeheer in de 
praktijk; wikken en wegen voor een rechtvaardig pakket’. In dit meest recente 
pakketbeheer rapport van september 2017 gaat het ZIN in op het 
beoordelingsproces. Het ZIN geeft aan dat de pakketcriteria effectiviteit en 
kosteneffectiviteit hierin de belangrijkste rol spelen en dat de ziektelast een 
belangrijke parameter is geworden in de huidige beoordeling. Ziektelast wordt 
(pas) sinds december 2015 officieel meegewogen in de beoordeling naar 
aanleiding van het rapport ‘kosteneffectiviteit in de praktijk’ waarmee op geleide 
van ziektelast categorieën, referentiewaarden voor de incrementele 
kosteneffectiviteitsratio (IKER) werden geïntroduceerd. 
 
 
 
 

. 
 
 

 
 
 
In het meest recente 
pakketbeheer rapport van 
september 2017 geeft het 
ZIN aan dat de 
pakketcriteria effectiviteit 
en kosteneffectiviteit de 
belangrijkste rol spelen en 
dat de ziektelast een 
belangrijke parameter is 
geworden in de huidige 
beoordeling. 

 

  

Effectief?

Ziektelast?
Hoog/midden/laag

Kosten-effectief?

Zwaarwegende	
argumenten	om	NIET

te	vergoeden?

Zwaarwegende	
argumenten	om	WEL

te	vergoeden?

Vergoeden Niet	vergoeden

ja

nee

ja

ja

nee

nee

ja

nee



   

 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deel 2: 
Analyse inhoudelijke en procedurele 

inconsistenties 
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8. Formele communicaties van december 2014 tot heden 

In bijlage 1 is een omgekeerd chronologisch overzicht opgenomen van alle formele 
communicaties tussen het ZIN en de betrokken partijen. De kernpunten per brief 
zijn hierin weergegeven. 
 

 

Op basis van dit overzicht is een analyse gemaakt van de inhoudelijke inconsistenties 
die zijn opgetreden tussen december 2014 en heden. 
 

 

9. Analyse inhoudelijke en procedurele inconsistenties in de 
ZIN beoordeling 

9.1. Onderzoeksopzet 
 
Het standpunt van het Zorginstituut Nederland van december 2014 gaf de concrete 
aanleiding voor het onderzoek naar de therapeutische waarde van hooggebergte 
behandeling bij patiënten met ernstig refractair astma. Het ZIN droeg partijen op 
een onderzoek te starten, zodat in 2018 tot een definitieve uitspraak kon worden 
gekomen over de aanspraak onder de Zorgverzekeringswet.  
 
Na het opstellen van het onderzoeksdesign, het instellen van een 
begeleidingscommissie bestaande uit patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en 
zorgverzekeraars en de juiste communicatie naar verwijzers, is in september 2015 
het onderzoek van start gegaan.  
Het onderzoek is onafhankelijk, de wetenschappelijke verantwoordelijkheid wordt 
gedragen door prof. dr. J.W.J. Lammers, longarts in het UMC Utrecht. Alle partijen 
hebben zich achter het onderzoek geschaard. Het NAD en de Vereniging Nederland 
Davos dragen een groot deel van de kosten van het onderzoek. De zorgverzekeraars 
dragen niet financieel bij aan het onderzoek en geven aan hun deel van de kosten te 
dragen door vlot machtigingen te verlenen als wordt aan de geformuleerde 
opnamecriteria. 
 
Over de opzet van het onderzoek en de inclusiecriteria hebben het Zorginstituut 
Nederland en de Long Alliantie Nederland aanvankelijk intensief contact gehad en 
op 31 maart en 2 juli 2015 is hier schriftelijke afstemming over geweest. Volgens de 
begeleidingscommissie was er voldoende helderheid over de opzet en criteria. De 
studieopzet en analysetechnieken zijn ook voorgelegd aan deskundige statistici van 
het Juliuscentrum en een externe deskundige op het gebied van propensity analyses. 
 
In haar brief van 31 oktober 2016 vraagt de LAN aan het ZIN bevestiging dat het 
ZIN nog steeds het wetenschappelijk onderzoek naar hooggebergte behandeling bij 
patiënten met ernstig astma steunt. Het ZIN reageert per brief daarop op 13 
februari 2017 met de stellingname dat het ZIN het belang onderschrijft van het 
lopende onderzoek: een gerandomiseerde gecontroleerde klinische trial (RCT) 
gecombineerd met een zuiver observationele studie waarin de toewijzing geschiedt 
op basis van de voorkeur van de patiënt en de verwijzer. 

 
 
 
Het ZIN standpunt van 
december 2014 gaf de 
concrete aanleiding 
voor het onderzoek naar 
de therapeutische 
waarde van 
hooggebergte 
behandeling bij 
patiënten met ernstig 
refractair astma.  
 
 
Over de opzet en de 
inclusiecriteria hebben 
het ZIN en de LAN 
intensief contact gehad. 
Na het opstellen van 
onderzoeksdesign, het 
instellen van een 
begeleidingscommissie 
bestaande uit 
patiëntenorganisaties, 
beroepsverenigingen en 
zorgverzekeraars en de 
juiste communicatie 
naar verwijzers, is in 
september 2015 het 
onderzoek van start 
gegaan. 
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Echter, ruim een jaar later, in reactie op een brief van het NAD waarin het NAD 
zijn steun betuigde aan het onderzoek, geeft het ZIN in een brief van 16 mei 2018 
aan dat het ZIN eerst zal beoordelen of het onderzoek de vraag over de effectiviteit 
van de behandeling wel of niet gaat beantwoorden. Het oordeel van de 
Wetenschappelijke adviesraad (WAR) heeft hierin een leidende rol voor het besluit 
van de Raad van Bestuur. 
 
Na telefonisch contact met het ZIN, uit de hoofdonderzoeker Prof dr. Lammers per 
brief van 18 juni 2018 zijn zorgen over het feit dat de WAR nu kanttekeningen 
plaatst bij de opzet en analyse van het onderzoek. Prof. Lammers grijpt terug op de 
gefundeerde conclusie van de externe begeleidingscommissie van de LAN dat een 
zuivere RCT niet haalbaar was, hetgeen ook was gecommuniceerd aan het ZIN. De 
combinatie van een RCT en een observationeel onderzoek is vervolgens door het 
ZIN bekrachtigd. 
 
 
 
Inhoudelijk: 
De onderzoeksopzet is bij aanvang zorgvuldig bepaald, met betrokkenheid en 
instemming van alle relevante partijen, inclusief het ZIN zelf. Een zuivere RCT was 
niet haalbaar, een combinatie van een RCT en een observationeel onderzoek wel. 
Dit is destijds door het ZIN bekrachtigd (31 maart 2015, 2 juli 2015, 13 februari 
2017). 
Later (2018) blijkt dat de WAR kanttekeningen plaatst bij de onderzoekopzet, 
waarop het ZIN vervolgens aangeeft dat de WAR een leidende rol heeft in het 
besluit. 
Als de WAR de vooraf afstemde en afgesproken onderzoeksopzet niet accepteert, is 
dit een inhoudelijke inconsistentie. 
 
 
 
Procedureel: 
De financiering van het onderzoek werd bij de zorgaanbieder (Merem, NAD) en de 
patiëntenvereniging (VND) gelegd. De zorgverzekeraars dragen niet financieel bij 
aan het onderzoek (gaven aan dat zij hun deel van de kosten dragen door vlot 
machtigingen te verlenen als wordt voldaan aan de geformuleerde opnamecriteria). 
 
Als een zorgvuldig afgestemde onderzoeksopzet naderhand in twijfel wordt 
getrokken vanuit hetzelfde instituut dat de eis tot het onderzoek heeft gesteld en 
inhoudelijk betrokken was bij de opzet, is er een procedurele inconsistentie die een 
materiële rechtsonzekerheid creëert over de waarde van het ingezette onderzoek en 
het nut van de daarmee gepaard gaande investeringen (€ 510.000,--). 
 
In het concept standpunt 2019 wordt de betrokkenheid van het ZIN bij de 
totstandkoming van de REFRAST studie niet benoemd. Ook de afspraken die zijn 
gemaakt rondom het studie design zijn niet genoemd. De WAR lijkt een op zichzelf 
staande beoordeling te hebben gedaan zonder recht t doen aan de context. 

 
In een brief van 16 mei 
2018 geeft het ZIN 
echter aan dat het eerst 
zal beoordelen of het 
onderzoek de vraag 
over de effectiviteit van 
de behandeling wel of 
niet gaat beantwoorden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De onderzoeksopzet is 
bij aanvang zorgvuldig 
bepaald, met 
betrokkenheid en 
instemming van alle 
relevante partijen, 
inclusief het ZIN. 
 
Als de WAR de vooraf 
afgestemde en 
afgesproken 
onderzoeksopzet niet 
accepteert, is dit een 
inhoudelijke 
inconsistentie. 
 
Het naderhand in 
twijfel trekken van een 
zorgvuldig afgestemde 
onderzoeksopzet door 
hetzelfde instituut dat 
het onderzoek heeft 
geëist en betrokken was 
bij de opzet, is een 
procedurele 
inconsistentie die een 
materiële 
rechtsonzekerheid 
creëert. 
 
In het concept 
standpunt 2019 wordt 
de betrokkenheid van 
het ZIN bij de 
totstandkoming van de 
REFRAST studie niet 
benoemd. 
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9.2. Indicatiestelling en inclusiecriteria 
 
Conform artikel 2.1, lid 2, Bzv. worden aanspraken naast de stand der wetenschap 
en praktijk mede bepaald door wat in het vakgebied geldt als verantwoorde en 
adequate zorg.   
Hooggebergtebehandeling heeft een duidelijke plek in de NVALT-richtlijn (en 
wordt ook genoemd binnen de internationale GINA guidelines). 
 
NVALT Richtlijn Diagnostiek en behandeling van ernstig astma, 2012:  
Hooggebergtebehandeling dient te worden overwogen bij patiënten met ernstig 
astma, die ondanks optimale medicamenteuze behandeling onvoldoende 
astmacontrole houden en daarbij ofwel twee of meer exacerbaties per jaar hebben of 
gedurende ≥ 6 maanden per jaar systemische corticosteroïden nodig hebben.  
De indicatiestelling voor hooggebergtebehandeling dient bij voorkeur plaats te 
vinden in of in nauw overleg met een expertisecentrum voor patiënten met ernstig 
astma.  
 
De NVALT heeft in indicatiecriteria voor volwassenen geen onderscheid gemaakt in 
indicatiestelling voor longrevalidatie op zeeniveau en longrevalidatie in het 
hooggebergte. 
 
Standpunt Zorginstituut hooggebergtebehandeling, 2014: 
Er is een subgroep patiënten met ernstig refractair astma te identificeren voor wie 
behandeling in het hooggebergte als ultimum remedium wordt gezien. Het gaat om 
een subgroep patiënten die ondanks maximale behandeling op zeeniveau 
onvoldoende astma controle bereikten dientengevolge een hoge ziektelast ervaart en 
een groot beroep doet op gezondheidszorg. 
 
In de conclusies van het Standpunt wordt echter op pagina 30 een belangrijk 
element aan de indicatievoorwaarden toegevoegd: namelijk dat klinische 
longrevalidatie op zeeniveau onvoldoende succesvol is gebleken. 
 
Op 31 maart 2015 vraagt de LAN opheldering over deze passage in het standpunt, 
waarop het ZIN op 2 juli 2015 antwoordt dat (poli)klinische longrevalidatie 
inderdaad voorliggend is, maar dat het ZIN voor de duur van het onderzoek instemt 
met de interpretatie die werd gegeven door de LAN. Als op voorhand duidelijk is 
dat longrevalidatie op zeeniveau niet haalbaar is kan er op basis van een klinische 
onderbouwing wel worden verwezen naar hooggebergtebehandeling.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hooggebergte- 
behandeling heeft een 
plek in de NVALT-
richtlijn en de 
internationale GINA 
guidelines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De NVALT heeft in 
indicatiecriteria voor 
volwassenen geen 
onderscheid gemaakt in 
de indicatiestelling voor 
longrevalidatie op 
zeeniveau en 
longrevalidatie in het 
hooggebergte. 
 
 
In het ZIN Standpunt 
wordt echter een 
belangrijk element aan 
de indicatie-
voorwaarden 
toegevoegd: namelijk 
dat klinische 
longrevalidatie op 
zeeniveau onvoldoende 
succesvol is gebleken. 
 
Per brief van 2 juli 2015 
stemt het ZIN voor de 
duur van het onderzoek 
in met de interpretatie 
die werd gegeven door 
de LAN: longrevalidatie 
op zeeniveau niet strikt 
voorliggend. 
 
 
 
 
 



   

 20 

 
 
Inclusiecriteria onderzoek: 

• Volwassenen (18-75 jaar). 
• Hoge dosis ICS (≥ 1000 mcg fluticason of equivalent) en LABA als 

onderhoudsmedicatie. 
• Persisterende slechte astma controle (ACQ≥ 1.5) en/of ≥2 exacerbaties/jaar 

en/of noodzaak tot onderhoudsbehandeling met systemische steroïden ≥ 6 
mnd/jaar (minimaal 2 criteria voldaan). 

• Inhalatie techniek en therapietrouw geoptimaliseerd. 
• Blootstelling aan prikkels is geminimaliseerd. 
• Eventuele comorbiditeit is maximaal behandeld. 
• Niet roker of ≥ 6 maanden ex-roker. 
• Minimaal 6 maanden behandeld door longarts en longverpleegkundige. 

 
Inhoudelijk: 
Het ZIN introduceert in haar conclusie dat klinische longrevalidatie op zeeniveau 
voorliggend is, een inhoudelijke inconsistentie met hetgeen is gesteld in de NVALT 
richtlijn én een inhoudelijke inconsistentie met hetgeen wordt gehanteerd in de 
inclusiecriteria van de studie. 
De uitkomsten van de studie kunnen met een dergelijke inconsistentie altijd worden 
afgewezen door het ZIN omdat de onderzoekspopulatie dan verschilt van de 
vraagstelling uit het standpunt. 
 
Procedureel: 
De ontstane inconsistentie is op zichzelf niet procedureel, maar heeft wel 
procedurele inconsistenties veroorzaakt bij het afgeven van machtigingen en 
vervolgens de inclusie van patiënten in het onderzoek (zie 9.3.). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het ZIN introduceert 
in haar conclusie dat 
klinische 
longrevalidatie op 
zeeniveau voorliggend 
is, een inhoudelijke 
inconsistentie met de 
NVALT richtlijn én een 
inhoudelijke 
inconsistentie met de 
inclusiecriteria van de 
studie. 
 
Dit veroorzaakt 
inconsistenties bij het 
afgeven van 
machtigingen en 
vervolgens de inclusie 
van patiënten in het 
onderzoek. 

9.3. Wisselwerking machtigingen en inclusie onderzoek 
 
Gaande het onderzoek traden rond de zomer 2016 problemen op met het verkrijgen 
van de machtiging voor patiënten voor behandeling in het NAD. Over steeds meer 
patiënten ontstond een dispuut tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder over de 
machtiging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gaande het onderzoek 
traden rond de zomer 
2016 problemen op met 
het verkrijgen van de 
machtiging voor 
patiënten voor 
behandeling in het 
NAD. Over steeds meer 
patiënten ontstond een 
dispuut tussen 
zorgverzekeraar en 
zorgaanbieder over de 
machtiging. 
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Op 26 september 2016 kwam de begeleidingscommissie van het onderzoek bijeen 
om de problemen te bespreken. Daar zijn aanvullende afspraken gemaakt en  
machtigingsprocedure die zou worden gevolgd werd als volgt: 
 
1. De zorgaanbieder ontvangt het onderbouwde verzoek tot opname in Heideheuvel 

of NAD van de behandelend longarts.  
2. Het verzoek tot opname van een patiënt met ernstig astma wordt beoordeeld door 

een studiegroep bestaande uit drie longartsen van Heideheuvel en NAD met 
expertise op het gebied van astma. Beoordeling geschiedt op basis van de 
inclusiecriteria (en dus ook de richtlijn van de NVALT).  

3. Bij twijfel wordt de casus voorgelegd aan het astma expertisecentrum AMC.  
4. Als de patiënt voldoet aan de gestelde criteria wordt deze benaderd voor 

onderzoeksdeelname. Na ontvangst van het toestemmingformulier wordt de 
deelnemer gerandomiseerd (bij deelname aan RCT) of op basis van voorkeur (bij 
deelname aan de observationele studie) ingedeeld in de onderzoeksarm: 
Heideheuvel of NAD. 

5. Indien sprake is van indeling voor behandeling in het NAD gaat het verzoek tot het 
verlenen van de machtiging naar de zorgverzekeraar van de betreffende patiënt.  

 
Deze werkwijze resulteerde erin dat 35% van de aanmeldingen in stap 2 of 3 werd 
afgewezen, waaruit mag worden herleid dat de werkwijze voldoende prudent van 
aard was. 
 
Er bleken echter in stap 5, nadat meerdere deskundige longartsen met expertise op 
het gebied van astma een beoordeling hebben gegeven, toch regelmatig afwijzingen 
te zijn door de zorgverzekeraar.  
Bij analyse van de afgewezen machtigingen, bleken deze mede te worden 
veroorzaakt door de verschillende interpretaties die kunnen worden gegeven aan het 
ZIN Standpunt van december 2014 en de brief van het ZIN van 2 juli 2015. Als 
gevolg werden zorgverzekeraars zeer terughoudend om een machtiging te verlenen 
als achteraf zou kunnen blijken dat er geen aanspraak was.  
 
De kern van deze misverstanden was de term “voorliggende behandeling” die door 
zorgverzekeraars soms werd uitgelegd dat éérst in Nederland een klinische 
longrevalidatie moest hebben plaatsgevonden. Ook de term “ultimum remedium” 
droeg bij aan die interpretatie.  
 
Een andere onduidelijkheid in de interpretatie werd veroorzaakt door de vraag of 
aan “3 van de 3” of aan “2 van de 3” van de onderstaande vereisten moest zijn 
voldaan bij patiënten met ernstig astma. 
  
1)  Persisterende slechte astmacontrole (ACQ ≥ 1,5 of C-ACT9)                ja/nee                                                                    
2)  ≥ 2 exacerbaties/jaar, waarvoor behandeling met systemische steroïden  ja/nee  
3)  Noodzaak tot onderhoudsbehandeling met systemische steroïden ≥ 6 mnd p/j ja/nee   
            
In het rapport van december 2014 is het voldoen aan 2 van de 3 vereisten 
voldoende. In de brief van juli 2015 wordt aangegeven dat aan alle drie de vereisten 
voldaan dient te zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na beoordeling door 
meerdere deskundige 
longartsen waren er 
toch regelmatig 
afwijzingen door de 
zorgverzekeraar.  
Deze bleken mede 
veroorzaakt door de 
verschillende 
interpretaties die 
kunnen worden 
gegeven aan de 
communicaties vanuit 
het ZIN. 
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Dat deze onduidelijkheden leidden tot afwijzingen door zorgverzekeraars en dat 
daarmee het beloop (inclusie) van het onderzoek in gevaar kwam, hebben het 
UMCU op 19 september 2016 en de LAN op 31 oktober 2016 kenbaar gemaakt aan 
het ZIN. 
 
Op 13 februari 2017 heeft het ZIN per brief gesteld in te stemmen met een minder 
strikte interpretatie van het criterium van klinische longrevalidatie als voorliggende 
behandeling. In deze brief benadrukt het ZIN dat deze procedure geldig is ‘voor de 
duur van het onderzoek en het daarop aansluitende beoordelingsproces’. 
 
In strijd met deze eigen stellingname zorgde het ZIN er op 5 juli 2018 weer voor dat 
dit probleem werd geherintroduceerd, omdat in de deze brief dat nu de inclusie van 
het onderzoek was afgerond, de indicatiecriteria uit het standpunt van 2014 weer 
gelden. 
 
Inhoudelijk: 
De inhoudelijke inconsistenties hebben vooral procedurele gevolgen. Het is op zijn 
minst onzorgvuldig te noemen dat het ZIN gedurende de hele loopduur van het 
onderzoek onduidelijkheden laat bestaan over de criteria. Gezien de maximale 
capaciteit van het NAD (in aantal patiënten) en gezien het belang van het onderzoek 
was het onnodig en ongewenst om deze onduidelijkheid te laten bestaan.  
 
Procedureel: 
De gevolgen zijn erger: de toegenomen afwijzingen door zorgverzekeraars hebben 
de validiteit van het onderzoek in gevaar gebracht. Dit is veelvuldig door de 
NVALT, de LAN, het NAD en de VND gemeld aan het ZIN. De reacties (en 
reactietermijnen) van het ZIN zijn niet passend geweest ten aanzien van het 
gealarmeerde karakter van de brieven. 
De inhoud van de brief van het ZIN van 5 juli 2018 is om meerdere redenen 
bestuurlijk onzorgvuldig: 

- De aangekondigde start van de beoordeling in 2018 voordat de 
onderzoeksresultaten beschikbaar zijn is onzorgvuldig, in het licht van het 
verzoek tot uitstel door meerdere partijen. 

- In de brief van 13 februari 2017 benadrukt het ZIN dat de afgesproken 
procedure geldig is ‘voor de duur van het onderzoek en het daarop 
aansluitende beoordelingsproces’. In strijd met deze eigen stellingname stelt 
het ZIN dat ‘nu de inclusie van het onderzoek is afgerond’, de 
indicatiecriteria uit het standpunt van 2014 weer gelden. 

Dit tweede gegeven creëert een grote materiële rechtsonzekerheid voor het NAD. 
Door de wijziging in criteria (klinische longrevalidatie op zeeniveau voorliggend) 
ontstaat er voor het NAD een lacune in de patiëntenstroom. Gezien de verhouding 
tussen het aantal patiënten en de benodigde DBC opbrengsten per patiënt is het 
hiermee zelfs de vraag of het NAD het hoofd boven water kan houden totdat de 
(positieve) resultaten van het onderzoek beschikbaar zijn. 
De mogelijke materiele schade die hiermee wordt veroorzaakt is bestuurlijk hoogst 
onzorgvuldig. 

 
 
 
Het is op zijn minst 
onzorgvuldig dat het 
ZIN gedurende de hele 
loopduur van het 
onderzoek 
onduidelijkheden laat 
bestaan over de criteria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezien de maximale 
capaciteit van het NAD 
en gezien het belang 
van het onderzoek was 
het onnodig en 
ongewenst om deze 
onduidelijkheid te laten 
bestaan. 
 
De toegenomen 
afwijzingen door 
zorgverzekeraars 
hebben de validiteit van 
het onderzoek in gevaar 
gebracht. Dit is 
veelvuldig door de 
NVALT, de LAN, het 
NAD en de VND 
gemeld aan het ZIN. 
De reacties en 
reactietermijnen van het 
ZIN zijn niet passend 
geweest. 
 
 
In strijd met een 
eerdere stellingname 
stelt het ZIN in juli 2018 
dat de indicatiecriteria 
uit het standpunt van 
2014 weer gelden. 
Dit creëert een grote 
materiële rechts-
onzekerheid voor het 
NAD. Door de 
wijziging in criteria 
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 ontstaat er voor het 
NAD een lacune in de 
patiëntenstroom. 

9.4. Uitkomstparameters en klinisch relevante verschillen 
 
Volgens de Richtlijn Diagnostiek en behandeling van ernstig astma, NVALT (2013)  
en het internationale GINA report, Global Strategy for Asthma Management and 
Prevention (2018) worden de volgende verschillen in uitkomstmaten als klinisch 
relevant aangemerkt: 

§ Δ ACQ: -0,5  
§ Δ AQLQ ≥ 0.5. 

 
In een mail van 19 december 2019 stelt het ZIN aan veldpartijen enkele vragen over 
de PICOT van hooggebergtebehandeling. Over de klinische relevantie van de 
uitkomstmaten wordt het volgende gesteld en gevraagd: 
“In de literatuur vinden wij een minimaal klinisch relevant verschil van 0.5 bij de 
AQLQ vragenlijst. Dit betreft het minimale verschil dat wijst op een (geringe) 
verbetering voor de patiënt. Omdat het hier om een zeer intensieve en kostbare 
behandeling gaat, vinden wij het belangrijk dat er sprake is van minimaal een matige 
verbetering. Oftewel, een klinische relevantiegrens van 1.0. Bent u het hiermee eens? 
Zo niet, wat zijn uw overwegingen? Kunt u uw standpunt onderbouwen met 
literatuur?” 
 
Inhoudelijk: 
De klinisch relevante verschillen op de ACQ en de AQLQ zoals internationaal 
erkend, worden door het ZIN niet erkend en verdubbeld, zonder onderbouwing – 
en met de vraag om de internationaal erkende klinisch relevante verschillen te 
onderbouwen. Deze vraag is inhoudelijk onjuist. 
 
Een mimimaal klinisch relevant verschil wordt - in alle indicatiegebieden en 
specialismen - vastgesteld om duidelijkheid te verschaffen over welke observatie in 
een uitkomstmaat kan worden beschouwd als klinisch relevant. Al sinds 1989 zijn 
MCID’s in gebruik om het onderscheid te maken tussen statistische significantie en 
klinische relevantie. Dit laatste is gedefinieerd als een verschil dat van betekenis is 
voor de patiënt. Als de Δ is dat het geval. 
§ De opmerking van het ZIN dat het in dat geval gaat om een geringe verbetering 

is onjuist. 
§ De opmerking dat een MCID kan worden verhoogd bij intensieve en kostbare 

behandelingen is onjuist. 
§ Dat het gaat om een kostbare behandeling is achterhaald, daarnaast is het totale 

kostenbeslag van hooggebergtebehandeling onder de nieuwe grens van 
risicogericht pakketbeheer dat het ZIN hanteert voor geneesmiddelen. 

 
In het concept standpunt 2019 spreekt het ZIN van een ‘aanpassing’ van de 
klinische relevantie grenzen. Dit was niet echt een aanpassing; er was totaal geen 
grond voor de eerder door het ZIN gehanteerde waarden. 
 

 
 
 
In de NVALT Richtlijn 
(2013) en het GINA 
report (2018) worden als 
klinisch relevant 
aangemerkt: 
- Δ ACQ: -0,5  
- Δ AQLQ ≥ 0.5. 
 
 
 
 
De internationaal 
erkende klinisch 
relevante verschillen op 
de ACQ en de AQLQ 
worden door het ZIN 
niet erkend en 
verdubbeld, zonder 
onderbouwing – en met 
de vraag om de 
internationaal erkende 
klinisch relevante 
verschillen te 
onderbouwen. Dit is 
inhoudelijk onjuist. 
 
Ten aanzien van een 
MCID; 
- Dat een MCID staat 

voor een geringe 
verbetering is onjuist. 

- Dat een MCID kan 
worden verhoogd bij 
intensieve en 
kostbare 
behandelingen is 
onjuist. 

- Dat het gaat om een 
kostbare behandeling 
is achterhaald. 

 
In het concept 
standpunt 2019 spreekt 
het ZIN van een 
‘aanpassing’ van de 
klinische relevantie 
grenzen. Dit was niet 
echt een aanpassing; er 
was totaal geen grond 
voor de eerder door het 
ZIN gehanteerde 
waarden. 
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Inmiddels zijn de resultaten van de REFRAST studie met het ZIN gedeeld en 
meegenomen in het concept standpunt 2019. De uitkomst van de REFRAST studie 
is dat hooggebergtebehandeling: 
§ Een klinisch relevant verschil in effect geeft ten opzichte van baseline: een 

verschil van 0,92 op de AQLQ-score. Een verschil van 0,5 is de internationaal 
erkende grenswaarde voor klinische relevantie. 
Een geobserveerd verschil van 0,92 ten opzichte van de grenswaarde van 0,5 laat 
veel ruimte voor de door het ZIN genoemde onzekerheden omtrent de studie; 
zoals de p-waarde ook aantoont, is de kans dat er géén sprake is van een klinisch 
relevant verschil verwaarloosbaar. 

§ Er een statistisch significant verschil is tussen de behandelarmen. 
 
De in de REFRAST studie gebruikte uitkomstmaten worden in het concept 
standpunt 2019 terecht aangemerkt als  cruciale uitkomstmaten. De verschillen in de 
REFRAST studie zijn statistisch significant en klinisch relevant. Er zijn geen 
onderzoeken die het tegenovergestelde aantonen. Met de GRADE methodiek wordt 
de kwaliteit van de REFRAST studie echter betwist. 
 
In het rapport presenteert het ZIN de verschillen tussen de twee behandelarmen die 
‘op het oog’ uit tabel 6 van het toegestuurde REFRAST rapport te zien zijn: 0,5 op 
de AQLQ en 0,3 op de ACQ (pag., 23). Dit is een onjuiste weergave. 
Het ZIN vindt het relevant om de verschillen in baseline karakteristieken wel te 
noemen als bemoeilijkende factor van de studie (pag. 22: “De groepen waren op 
baseline niet vergelijkbaar”). 
Bij de resultaten echter worden de werkelijke resultaten van de multivariate regressie 
analyse – waarbij dus gecorrigeerd wordt voor diezelfde verschillen in baseline 
karakteristieken - achterwege gelaten. 
 
 
Procedureel: 
Het is procedureel onjuist om in een beoordelingsproces een onderbouwing te 
vragen voor een gegeven dat is opgenomen in meerdere richtlijnen ter verdediging 
van een ongefundeerde aanpassing in dat gegeven. 
 
In de veldraadpleging over de PICOT, met daarin overwegend klinische 
vraagstellingen, werd de NVALT niet gekend. Dit is op zijn minst onzorgvuldig.  
 
Verder is het opmerkelijk dat er ten tijde van de afronding van de studie nog vragen 
zijn over de PICOT. 
 
De aanduiding dat hooggebergte intensief en kostbaar is en dat daarmee een 
verdubbeling van de MCID is verantwoord, creëert rechtsongelijkheid als diezelfde 
MCID wel van toepassing was op andere (recente) kostbare behandelingen zoals 
biologicals en bronchiale thermoplastiek. 
 
Naast wetenschappelijke inzichten moeten ook de in de praktijk gevormde expertise 
en ervaringen van zorgverleners en zorggebruikers bij de beoordeling door het ZIN 
in ogenschouw worden genomen. 

 
 
 
 
In het concept 
standpunt presenteert 
het ZIN de verschillen 
tussen de twee 
behandelarmen die ‘op 
het oog’ uit tabel 6 van 
het toegestuurde 
REFRAST rapport. Dit 
is een onjuiste 
weergave. 
Het ZIN vindt het 
relevant om de 
verschillen in baseline 
karakteristieken wel te 
noemen als 
bemoeilijkende factor 
van de studie. 
Bij de resultaten echter 
worden de werkelijke 
resultaten van de 
multivariate regressie 
analyse – waarbij dus 
gecorrigeerd wordt voor 
diezelfde verschillen in 
baseline 
karakteristieken - 
achterwege gelaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat er ten tijde van de 
afronding van de studie 
nog vragen zijn over de 
PICOT is opmerkelijk. 
Dat de NVALT is de 
veldraadpleging 
daarover niet werd 
gekend is op zijn minst 
onzorgvuldig. 
 
Naast 
wetenschappelijke 
inzichten moeten ook 
de in de praktijk 
gevormde expertise en 
ervaringen van 
zorgverleners en 
zorggebruikers bij de 
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Wat de beroepsgroep als geheel maatgevend vindt - respectievelijk als juiste 
behandelwijze beschouwt – heeft een plaats in de afweging van het ZIN. 
 
Echter, wat de beroepsgroep als maatgevend vindt komt niet in de het concept 
standpunt 2019 naar voren. Wel wordt een uiteenzetting gegeven van de plaats van 
hooggebergtebehandeling in de nationale en internationale richtlijnen. Hierbij wordt 
echter voorbijgegaan aan geografische verschillen; niet in elk land/stelsel is 
hooggebergtebehandeling aan de orde. 
 
 
 

9.5. Klinisch bewijs vergelijkende behandeling/ voorliggende 
behandeling 

 
 
De Richtlijn Diagnostiek en behandeling van ernstig astma, NVALT (2013) 
Longrevalidatie stelt het volgende over longrevalidatie respectievelijk 
hooggebergtebehandeling: 
 
Longrevalidatie 
Longrevalidatie wordt niet aangeraden als standaard aanvullende behandeling bij patiënten 
met ernstig astma, maar dient te worden overwogen bij suboptimaal zelfmanagement en/of 
disproportionele problemen op het gebied van activiteiten en participatie.  
 
Hooggebergtebehandeling: 
• Hooggebergtebehandeling dient te worden overwogen bij patiënten met ernstig astma, 

die ondanks optimale medicamenteuze behandeling onvoldoende astmacontrole 
houden en daarbij ofwel twee of meer exacerbaties per jaar hebben of gedurende ≥ 6 
maanden per jaar systemische corticosteroïden nodig hebben.  

• De indicatiestelling voor hooggebergtebehandeling dient bij voorkeur plaats te vinden 
in of in nauw overleg met een expertisecentrum voor patiënten met ernstig astma.  

 

beoordeling door het 
ZIN in ogenschouw 
worden genomen 
Echter, wat de 
beroepsgroep als 
maatgevend vindt komt 
in het concept 
standpunt 2019 niet 
naar voren. 

Longrevalidatie 
Longrevalidatie wordt niet aangeraden als standaard aanvullende behandeling bij patiënten 
met ernstig astma, maar dient te worden overwogen bij suboptimaal zelfmanagement en/of 
disproportionele problemen op het gebied van activiteiten en participatie.  
 
De bovengenoemde aanbevelingen zijn gebaseerd op een literatuursearch in de 
databases van Medline, Embase en Cochrane uitgevoerd.  
 
Voor de effectiviteit van longrevalidatie bij ernstig astma werden geen RCT’s 
gevonden naar de effecten van longrevalidatie, wel een aantal reviews en meta-
analyses gepubliceerd over de verschillende therapeutische modules die bij 
revalidatie veelal worden gebruikt. 
Ook voor hooggebergtebehandeling werd destijds geen RCT gevonden maar wel 
een gecontroleerde (niet-gerandomiseerde) studie en een observationele studie. De 
praktische bezwaren voor blindering en randomisatie bij hooggebergtebehandeling 
worden bekend verondersteld. 
 
Inhoudelijk: 
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Op grond van de principes van EBM en op basis van de richtlijnen is het niet juist 
om longrevalidatie op zeeniveau zonder meer aan te merken als vergelijkende 
behandeling dan wel een voorliggende behandeling. 
Hoewel longrevalidatie op zeeniveau wel mag worden beschouwd als de juiste 
vergelijkende behandeling moet het niet de kenmerken van een gouden standaard 
worden toebedicht. 
 
 
Procedureel: 
Als er zicht is op uitkomsten van een studie in een veld waar dat overwegend 
ontbreekt, is het procedureel en bestuurlijk niet zorgvuldig van het ZIN om een 
beoordeling te starten zonder dat de data beschikbaar zijn van een onderzoek dat 
door het ZIN werd vereist. 
 
Inmiddels zijn de resultaten van de REFRAST studie met het ZIN gedeeld en 
meegenomen in het concept standpunt 2019. 
 
De centrale vraag in het ZIN concept standpunt 2019 is of 
hooggebergtebehandeling bij ernstig refractair astma die ondanks optimaal 
medicatiegebruik ongecontroleerd ernstig astma hebben, voldoet aan het criterium 
‘de stand van de wetenschap en praktijk’.  Het ZIN gaat daarbij ij uit van een claim 
dat hooggebergtebehandeling een meerwaarde heeft ten opzichte van longrevalidatie 
op zeeniveau. 
 
Hooggebergtebehandeling is op zichzelf geen nieuwe behandeling en volgens de 
NVALT is de indicatie anders dan die voor longrevalidatie.  
Als hooggebergtebehandeling wordt gezien als longrevalidatie in het hooggebergte 
ka  het worden beschouwd als een alternatief van een gebruikelijke behandeling en 
hoeft er volgens het eigen beoordelingskader van het ZIN niet eens sprake te zijn 
van meerwaarde, maar zou gelijkwaarde volstaan. Als het ZIN het klinische bewijs 
onvoldoende zeker acht om meerwaarde aan te tonen, dan zou een gelijkwaarde 
toch minstens zijn aangetoond. 
 
 
 
 
 
 
 

Op grond van de EBM 
en de richtlijnen is het 
onjuist om 
longrevalidatie op 
zeeniveau zonder meer 
aan te merken als een 
voorliggende 
behandeling. 
 
Met zicht op de 
uitkomsten is het 
procedureel en 
bestuurlijk niet 
zorgvuldig van het ZIN 
om een beoordeling te 
starten zonder dat de 
data beschikbaar zijn 
van een onderzoek dat 
door het ZIN werd 
vereist. 
 
Als hooggebergte-
behandeling wordt 
gezien als 
longrevalidatie in het 
hooggebergte kan het 
worden beschouwd als 
een alternatief van een 
gebruikelijke 
behandeling en hoeft er 
volgens het eigen 
beoordelingskader van 
het ZIN niet eens 
sprake te zijn van 
meerwaarde, maar zou 
gelijkwaarde volstaan. 
Als het ZIN het 
klinische bewijs 
onvoldoende zeker acht 
om meerwaarde aan te 
tonen, dan zou een 
gelijkwaarde toch 
minstens zijn 
aangetoond. 

9.6. Rol WAR en ACP 
 
 
Om zich te verzekeren van inbreng van actuele wetenschappelijke kennis en van 
ervaring met de medische praktijk, heeft het ZIN een Wetenschappelijke Adviesraad 
(WAR) in het leven geroepen. Deze is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit 
externe, onafhankelijke leden met deskundigheid en ervaring op het terrein van 
assessment vraagstukken in de zorg. De WAR adviseert de Raad van Bestuur van 
ons instituut op basis van de kwaliteit van het wetenschappelijke bewijs en van de 

 
 
 
 
 
In het concept 
standpunt lijkt de WAR 
een cruciale rol te 
hebben gespeeld, maar 
lijkt zij eenzijdig te zijn 
geïnformeerd. Er wordt 
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overige overwegingen en argumenten die naar zijn inzicht een rol in de beoordeling 
spelen. De Raad van Bestuur weegt alle relevante informatie en formuleert op basis 
daarvan een standpunt over ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. 
 
De onderzoeksopzet is bij aanvang zorgvuldig bepaald, met betrokkenheid en 
instemming van alle relevante partijen, inclusief het ZIN zelf. Een zuivere RCT was 
niet haalbaar, een combinatie van een RCT en een observationeel onderzoek wel. 
Dit is destijds door het ZIN bekrachtigd (31 maart 2015, 2 juli 2015, 13 februari 
2017). 
Later (2018) blijkt dat de WAR kanttekeningen plaatst bij de onderzoekopzet, 
waarop het ZIN vervolgens aangeeft dat de WAR een leidende rol heeft in het 
besluit. 
 
In het concept standpunt lijkt de WAR een cruciale rol te hebben gespeeld, maar 
lijkt zij eenzijdig te zijn geïnformeerd. Er wordt uitsluitend een GRADE 
beoordeling uitgevoerd, die vervolgens leidend is in het concept standpunt, zonder 
de context van wat er aan de REFRAST studie is voorafgegaan en wat de 
overwegingen waren bij de REFRAST studie.  
 
De Adviescommissie Pakket (ACP) adviseert de Raad van Bestuur van het 
Zorginstituut over voorgenomen pakketadviezen. Zij toetst deze adviezen aan de 
pakketcriteria en kijkt of de uitkomsten daarvan maatschappelijk wenselijk zijn. 
 
De ACP adviseert de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vanuit een 
maatschappelijk perspectief. De commissie laat zich daarbij voeden door 
opvattingen die relevante partijen inbrengen tijdens de consultatie en door 
opvattingen over het verzekerde pakket van onder andere zorgverzekeraars, 
zorgverleners, patiënten en consumenten. 
 
De ACP is in het hele proces nog niet genoemd. Als het ZIN hooggebergte 
behandeling als een ‘“ultimum remedium” beschouwt, zoals aangeven in brieven in 
2015, zou de ACP in het proces betrokken moeten worden omdat de werking van 
het standpunt op het pakket een maatschappelijke impact heeft. Het is niet duidelijk 
of het ZIN dit nog van plan is. 
 
 
 
 

uitsluitend een GRADE 
beoordeling uitgevoerd, 
die vervolgens leidend 
is in het concept 
standpunt, zonder de 
context van wat er aan 
de REFRAST studie is 
voorafgegaan en wat de 
overwegingen waren bij 
de REFRAST studie.  
 
 
De ACP is in het hele 
proces nog niet 
genoemd. Als het ZIN 
hooggebergte 
behandeling als een 
‘“ultimum remedium” 
beschouwt, zoals 
aangeven in brieven in 
2015, zou de ACP in het 
proces betrokken 
moeten worden omdat 
de werking van het 
standpunt op het 
pakket een 
maatschappelijke 
impact heeft. Het is 
niet duidelijk of het 
ZIN dit nog van plan is. 
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Bijlage 1: (omgekeerd) chronologisch correspondentie-overzicht (brieven tussen de relevante partijen) 

Datum Van Aan Strekking inhoud 
24/05/2019 ZIN VND, 

NVALT, 
LF, 
NAD, 
LAN, 
NPF 
NVK, ZN 

◎ Standpunt Hooggebergtebehandeling bij ernstig (refractair) astma 
◎ Wij concluderen dat hooggebergtebehandeling (intensieve longrevalidatie in een 
astmacentrum op ≥ 1500 meter hoogte) niet beschouwd kan worden als een effectieve 
behandeling bij ernstig niet te controleren (refractaire) astma ten opzichte van intensieve 
longrevalidatie op zeeniveau. Deze interventie voldoet bij de genoemde indicatie daarom niet 
aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Gevolg hiervan is dat hooggebergtebehandeling 
(intensieve longrevalidatie in een astmacentrum op ≥ 1500 meter hoogte) bij ernstig niet te 
controleren (refractaire) astma niet behoort tot de te verzekeren prestaties van de 
Zorgverzekeringswet. 

16/05/2019 Nysing 
advocaten 

ZIN ◎ Reactie op brief ZIN d.d. 18/3/19 
◎ Uitkomsten REFRAST studie eenduidig positief ten aanzien van hooggebergtebehandeling 
◎ In het observationele deel van het onderzoek was er binnen de hooggebergtegroep in 82% 
van de gevallen sprake van medische redenen die randomisatie niet mogelijk maakte. Maar ook 
naar een behandeling op zeeniveau werd in het observationele deel in 78% van de gevallen 
specifiek verwezen en was randomisatie niet haalbaar door persoonlijke omstandigheden die 
een verblijf van 12 weken in Zwitserland onmogelijk maakten. Hierdoor heeft het onderzoek 
uiteindelijk een overwegend observationeel karakter gekregen. Het Zorginstituut Nederland is 
hierover geïnformeerd. Op 13 februari 2017 hebben de onderzoekers een schriftelijke reactie 
ontvangen waarin het Zorginstituut aangeeft deze studieopzet te onderschrijven. 
◎ Het totale kostenbeslag van hooggebergtebehandeling is ongeveer 5,4 miljoen. Dit ligt 
onder de nieuwe grenswaarde van risicogericht pakketbeheer (voor geneesmiddelen). 
◎ Nu de resultaten van de REFRAST studie eerdere onderzoeksbevindingen bekrachtigen, 
zou hooggebergtebehandeling nu moeten worden aangemerkt als te voldoen aan de Stand der 
Wetenschap en Praktijk. Er is namelijk nu sprake van klinisch bewijs én een duidelijk door de 
beroepsgroep omschreven medische indicatie. 

19/03/2019 VND, 
NVALT, 
LF 

 ◎ Wij zijn verheugd te lezen dat de meeste punten zijn meegenomen in de PICOT 
formulering. Naast deze vreugde zijn wij zwaar teleurgesteld in uw formulering van uw reactie 
op de studieopzet en de afstemming met het Zorginstituut. 
◎ Naar onze mening heeft het Zorginstituut nooit aangegeven welke studie opzet passend 
geacht zou zijn. Wel is in 2015 regelmatig met het Zorginstituut gesproken over de passende 
in- en exclusiecriteria voor de studie. Er is, na veel discussie met de protocolcommissie en de 
NVALT, gekozen voor een RCT gecombineerd met een zuiver observationele studie, omdat 
een RCT, weliswaar een passende onderzoeksopzet was geweest, maar niet mogelijk werd 
geacht en ethisch ook niet uitvoerbaar. Deze redenen had u al onderschreven in uw rapport 
uit 2014 
◎  Ons inziens is uw reactie betreffende de studieopzet in uw e-mail d.d. 12 maart jl. 
tegenstrijdig met wat u schrijft in uw eindrapport van 2014 en in februari 2017 en vragen u 
dan ook uw standpunt uit 2014 te handhaven, waarin u een observationeel onderzoek passend 
acht. 

19/03/2019 ZIN ZN ◎ Wij hebben meerdere signalen uit de praktijk opgevangen waaruit blijkt dat onduidelijkheid 
bestaat over de interpretatie van de huidige indicatiecriteria voor hooggebergtebehandeling bij 
patiënten met ernstig astma. In 2014 heeft het Zorginstituut hierover een standpunt 
ingenomen. Toen de onderzoeksresultaten niet beschikbaar waren, heeft het Zorginstituut in 
juni 2018 besloten te starten met de duiding. De inclusie voor het onderzoek was afgerond. 
Om die reden zijn de indicatiecriteria van het standpunt uit 2014 weer van toepassing, 
inhoudende dat de behandeling op zeeniveau in beginsel voorliggend is. 
◎ Op dit moment duidt het Zorginstituut of de hooggebergtebehandeling geldt als effectieve 
zorg ten opzichte van de behandeling op zeeniveau. Hiervoor worden niet alleen de 
beschikbare resultaten van de studie van het UMCU/UU gebruikt, maar ook internationale 
studies. Omdat de duiding nog in gang is en aanvullende resultaten van de studie van het 
UMCU nog niet bekend zijn, kunnen op dit moment geen uitspraken worden gedaan over de 
stand van de wetenschap en praktijk van de hooggebergtebehandeling. 
◎ De consultatie van het concept advies zal medio mei aanvangen en naar verwachting zal in 
het najaar van 2019 een nieuw standpunt worden ingenomen over de te verzekeren status 
krachtens de Zorgverzekeringswet van de hooggebergtebehandeling voor patiënten met 
ernstig (refractair) astma. 
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◎ Tot inwerkingtreding van het nieuwe standpunt gelden de voorwaarden zoals opgenomen 
in het standpunt uit 2014 zoals hierboven verduidelijkt. 

18/03/2019 ZIN NAD ◎ Nu het door de partijen beloofde onderzoek niet van de grond kwam en zij zich niet aan de 
afspraak hielden, is sprake van gewijzigde omstandigheden. De inclusie van het onderzoek is 
afgerond. 
◎ In de beoordeling Stand der Wetenschap en Praktijk gaat het niet om de plaats van de 
behandeling maar om de aard van de behandeling. 
◎ De verwachte financiële problemen worden niet door het NAD onderbouwd. 
◎ De financiële situatie van een zorginstelling is voor het ZIN niet relevant bij het innemen 
van een standpunt. 

18/03/2019 ZK ZIN ◎ De onduidelijkheid alsook de mogelijke zorgplichtrisico’s maken dat we ook verzoeken om 
op zeer korte termijn aan Zilveren kruis en andere partijen te verhelderen op grond van welke 
argumenten het ZiNL deze wijziging ten opzichte van de eerdere vergoedingsregels heeft 
doorgevoerd ofwel aangeeft dat de criteria van tijdens het onderzoek worden verlengd tot het 
moment van duiden. 

   ◎ 
22/02/2019 Nysing 

advocaten 
ZIN ◎ Het standpunt van uw Zorginstituut (Nederland), dat revalidatie op zeeniveau de 

voorliggende behandeling is voor kinderen en volwassen met een ernstig (refractair) astma en 
nadat het onderzoek, uitgevoerd door het UMCU naar de waarde van de 
hooggebergtebehandeling is afgerond, de behandeling niet meer onder de verzekerde dekking 
valt, is niet juist en is onrechtmatig jegens cliënte. 
◎ De opstelling van het Zorginstituut is zo ook niet consequent: in de brief van 13 februari 
2017 werd "voor de duur van het onderzoek en het daarop aansluitende beoordelingstraject 
(standpunt Zorginstituut)" ingestemd met de uitleg, dat er geen klinische longrevalidatie op 
zeeniveau behoeft plaats te vinden, alvorens een patiënt voor een hooggebergtebehandeling in 
aanmerking komt. De periode omvat zowel het onderzoek als de duidingsperiode. 
◎ De te betrachten zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt, gebiedt 
evenzeer geen onjuiste standpunten in te nemen ten aanzien van de stand van de wetenschap 
en de praktijk met gevolgen voor de financiële dekking. De maatschappelijke zorgvuldigheid 
en de beginselen van behoorlijk bestuur vallen hierbij zo goed als samen. 
◎ Het leidt geen twijfel dat de opstelling van het Zorginstituut in deze inconsistent is. 
Daarmee is niet alleen de zorgvuldigheid bij het gegevensonderzoek en bij de afweging van 
feiten en belangen in het geding, maar ook het verbod van willekeur voor een zelfstandig 
overheidsorgaan. 
Indien wij niet binnen tien dagen na dagtekening van u vernemen, acht cliënte zich vrij het 
Zorginstituut ter zake in rechte te betrekken. 
◎ Namens cliënte verzoek ik u te bevestigen, dat u aan de zorgverzekeraars zult mededelen, 
dat gedurende de duidingsprocedure voor het UMCU-onderzoek nog steeds de uitleg geldt, 
dat geen voorafgaande klinische longrevalidatie op zeeniveau hoeft te hebben plaatsgevonden, 
alvorens in aanmerking te komen voor een hooggebergtebehandeling. 

12/02/2019 LF & 
VND 

ZIN ◎ Bij zorgverzekeraars is er sprake van ernstige stagnatie in het afgeven van machtigingen 
voor hooggebergtebehandeling in Davos. 
◎ Het antwoord van het Zorginstituut via e-mail van 29 januari 2019 voldoet ons inziens 
niet:  
◎ Eerder is aangegeven door het Zorginstituut in een brief van 13 februari 2017 dat de 
criteria ‘longrevalidatie eerst in Nederland voordat een patiënt in Davos behandeld mag 
worden’ niet strikt gehanteerd hoeft te worden VOOR DE DUUR VAN HET 
ONDERZOEK EN HET DAAROP AANSLUITENDE 
BEOORDELINGSTRAJECT (bladzijde 3, 2de alinea). Dit beoordelingstraject loopt nog. 
◎ Samenvattend lijkt de actie vanuit het Zorginstituut er (bewust of onbewust) op gericht de 
behandeling in Davos te doen beëindigen, ongeacht het beoordelingstraject. 

30/01/2019 NVALT ZIN ◎ Op dit moment weigeren de zorgverzekeraars gezamenlijk praktisch alle aanvragen; zij 
doen dat op grond van hetgeen gesteld in uw brief d.d. juli 2018. In deze brief staat vermeld 
dat het standpunt uit 2014 geldig is en dat revalidatie op zeeniveau voorliggend is. De 
zorgverzekeraars interpreteren dat als dat er klinische revalidatie op zeeniveau moet hebben 
plaats gevonden. De NVALT heeft om meerdere redenen grote bezwaren tegen deze onjuiste 
interpretatie en tevens over de gang van zaken. 
◎ Ten eerste is in het standpunt van 2014 een positie door het Zorginstituut ingenomen die 
op geen enkele wijze aansluit bij de richtlijn van onze beroepsgroep en internationale 
literatuur. De plaatsbepaling voor hooggebergtebehandeling is duidelijk omschreven, waarbij 
belangrijk is dat mensen in Nederland geen vooruitgang meer boeken in hun behandeling, 
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ondanks maximaal ingezette medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling. Voor 
deze groep is revalideren op zeeniveau dus ook een zinloze behandeling en wordt daarmee 
ook niet beschouwd als doelmatige en zinnige zorg. 
◎ Ten tweede vindt het NVALT bestuur het op zijn zachts gezegd zeer opmerkelijk dat u uw 
eigen brief van februari 2017 herroept in juli 2018, zonder verdere onderbouwing. 
In strijd met deze eigen stellingname heeft het Zorginstituut er nu voor gezorgd dat een 
effectieve behandeling voor een beperkte groep patiënten met ernstig astma niet meer 
mogelijk is, voordat het duidingsproces is afgerond. 
◎ Tevens willen wij vermelden dat we vanuit het Nederlands Astmacentrum Davos hebben 
begrepen dat de tarieven voor het derde jaar op rij zijn gedaald en dat er voor een groot 
gedeelte van de markt sprake is van de Nederlandse tarieven zonder meerkosten voor 
Zwitserland. 
◎ Uiteindelijk leidt uw brief van juli 2018 tot schade voor de patiënten omdat zij niet de 
behandeling krijgen waar zij conform onze richtlijn recht op hebben. Blijkens de 
jurisprudentie is de huidige impasse niet in overeenstemming met de zorgaanspraken volgens 
de Zorgverzekeringswet zoals die nu gelden. 

22/01/2019 LF & 
VND 

ZIN ◎ De waarde van revalidatiebehandelingen bij chronische longziekten zoals astma en COPD 
staat in onze ogen niet ter discussie. Het gaat om de meerwaarde van behandeling in het 
hooggebergteklimaat ten opzichte van een vergelijkbare behandeling in Nederland. Voor deze 
beantwoording reikt onze wetenschappelijke kennis niet ver genoeg en verwijzen wij, 
wederom, naar de wetenschappelijke beroepsorganisatie, de NVALT. 
◎ Minimaal klinische relevantiegrens van 0.5 AQLQ dient gehandhaafd te blijven, zie de 
verwijzing naar de bronnen 1 t/m 5 in de voetnoot. 
◎ De termen “intensieve” en “kostbare” behandeling als reden om de klinische relevantie op 
te hogen zijn ongegrond en niet reëel. Geen reden om af te wijken van de standaardwaarden 
uit verschillende richtlijnen. Ook andere behandelingen voor ernstig astma zijn intensief en 
kostbaar (zoals behandeling met Biologicals) en hebben 0,5 als standaardwaarde. ZIN vraagt 
om onderbouwing te geven, echter heeft zelf geen nadere onderbouwing gegeven voor deze 
stelling. 
◎ In de aanloop tot ‘de beslissing hooggebergtebehandeling als onderdeel van het 
verzekeringspakket’ is er op uw verzoek (december 2014) een groot opgezette studie 
(REFRAST studie3) gestart om een einde te maken aan de discussie van tientallen jaren of 
hooggebergtebehandeling een meerwaarde heeft ten opzichte van behandeling in Nederland. 
De patiëntenorganisaties hebben actief de lopende studie ondersteund door het rekruteren van 
patiënten voor inclusie en het financieel ondersteunen van de uitvoering door de 
onderzoekers. De patiëntenorganisaties zijn ook betrokken geweest bij de keuze van de 
responsparameters. In april 2019 verschijnt het rapport van de volledige studie (inclusief de 
blijvende effecten na 1 jaar). Wij verzoeken het zorginstituut dan ook om de resultaten van 
deze studie zwaar te laten meewegen in haar aanstaande pakketbeslissing en verwachten dat u 
deze volledige studie gebruikt bij uw analyse. 

03/01/2019 LF & 
VND 

ZIN ◎ Voor een gedegen, definitief antwoord, enkele opmerkingen, vragen en adviezen 
betreffende de procedure en de inhoudelijke vraagstukken. 
Procedureel: 
◎ Op vrijdag 23 november jl. ontvingen wij (via de LAN) uw reactie op vragen die gesteld 
zijn betreffende de procedure van de beoordeling van stand van wetenschap en praktijk. In 
deze reactie geeft u aan dat de voorlopige planning op de website van het Zorginstituut 
geplaatst zal worden. Aangezien wij geen planning op de website gevonden hebben, waren wij 
verbaasd dat wij nu de PICOT vragen ontvingen. Daarnaast is de reactietijd te kort (voor 25 
januari 2019) om een (wetenschappelijk) onderbouwde reactie te kunnen geven. 
◎ In deze reactie laat u ook weten dat zowel een patiëntenorganisatie als een 
wetenschappelijke vereniging van professionals benaderd wordt om een reactie te geven op de 
PICOT vragen. Wij hebben navraag gedaan bij de wetenschappelijke vereniging van 
longartsen (NVALT), maar helaas hebben zij (nog) geen oproep van u mogen ontvangen. Wij 
adviseren u om deze partij te betrekken bij het inwinnen van advies. Daar zij de 
wetenschappelijke vereniging zijn voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en 
gezien worden als de kwaliteitsbewakers voor de zorg voor mensen met ernstig astma. 
Inhoudelijk: 
◎ Kunt u uw keuze voor de “cruciale uitkomsten” c.q. “belangrijke uitkomsten” 
verduidelijken aan de hand van onderbouwingen of verwijzingen naar literatuur? 
◎ De uitkomstmaat “exacerbaties” zien wij niet terug in uw schema. Afname in exacerbaties 
zien wij als een belangrijke indicator van effectiviteit. 
◎ Klinische relevatiegrens. Wat bedoelt u met de beschreven waarden van ACQ, AQLQ en 
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Corticosteroïdgebruik? 
◎ Kunt u de gekozen waarden voor klinische relevantie onderbouwen vanuit richtlijnen of 
literatuur? U geeft in vraag 2 aan dat het minimale verschil wijst op een (geringe) verbetering. 
Maar ons inziens is een klinisch relevantieverschil van 0.5 een waarde die algemeen gehanteerd 
wordt. Wij kunnen in de literatuur niet terugvinden dat 0.5 staat voor een geringe verbetering. 
◎ U geeft de termen “intensieve” en “kostbare” behandeling op als reden om de klinische 
relevantie op te hogen. Ons inziens is dit ongegrond en niet reëel. 
Wij zien dit niet als een reden om af te wijken van de standaardwaarden uit verschillende 
richtlijnen (GINA internationale richtlijn 20181 en NVALT Richtlijn ernstig astma). Wij 
maken u erop attent dat ook andere behandelingen voor ernstig astma intensief en kostbaar 
zijn (zoals behandeling met Biologicals) en 0,5 als standaardwaarde hebben. 
◎ Volgens de GINA internationale richtlijn 2018 en de NVALT richtlijn diagnostiek en 
behandeling van ernstig astma geldt de Δ waarde als klinisch relevant. De Δ ACQ is -0,5 en de 
Δ AQLQ ≥ 0.5. Wij adviseren om deze richtlijnen aan te houden. 

02/10/2018 LAN ZIN ◎ Welk proces wordt gevolgd, welke partijen zijn hierbij betrokken en wat is de doorlooptijd 
van de duiding. Wij gaan ervan uit dat ook de lange termijn resultaten worden betrokken in de 
beoordeling. 

19/09/2018 ZN NAD ◎ Ontvangstbevestiging brief NAD 5 sept 2018, binnen 4 weken reactie 

05/07/2018 ZIN LAN ◎ ZIN start in het laatste kwartaal van2018 met de beoordeling of hooggebergtebehandeling 
voldoet aan de Stand der Wetenschap en Praktijk. ZIN zal beoordelen of gevraagd uitstel van 
de onderzoekstermijn zinvol is, op basis van het voortgangsverslag. Nu de inclusie is afgerond, 
geldt het standpunt van 2014. 

18/06/2018 UMCU ZIN ◎ Uit contact met het ZIN blijkt dat de WAR kanttekeningen plaatst bij de opzet en analyse 
van het onderzoek, terwijl er vooraf afstemming is geweest met het ZIN en alle partijen. De 
WAR heeft vragen over de power van de RCT en het verschil in baseline karakteristieken. En 
over het verwijsgedrag van longartsen. Het UMCU vindt het onwenselijk dat de beoordeling 
van start gaat voordat de studie is afgerond. Het gewijzigde verwijsgedrag is terug te voeren op 
communicaties vanuit zorgverzekeraars en het ZIN zelf, de onderzoeken hebben daar geen 
invloed op gehad. Deze ontwikkelingen in het studiebeloop maken de gegevens niet 
onbruikbaar. 

16/05/2018 ZIN NAD ◎ Uitleg verder te volgen procedure van het ZIN; eerst beoordeling of het onderzoek de 
vraag gaat kunnen beantwoorden, voorleggen aan WAR, oordeel WAR leidend in besluit RvB 
ZIN. RvB geeft voor 1 juli 2018 toestemming verlenging of besluiten tot start beoordeling.  

14/05/2018 NAD ZIN ◎ Namens het Nederlands Astmacentrum Davos (NAD) met klem verzoek tot één jaar 
verlenging van de studie naar de effecten van hooggebergtebehandeling versus longrevalidatie 
op zeeniveau, zodat deze behandeling vooralsnog beschikbaar blijft voor de groep kwetsbare 
patiënten die er baat bij heeft.  
◎ De wisseling van eigenaar heeft geen impact gehad op de opzet en/of uitvoering van het 
onderzoek. Helaas is er veel tijd verloren gegaan voordat er daadwerkelijk gestart kon worden 
met het onderzoek. Een en ander was onder meer het gevolg van de discussie welke criteria nu 
precies moesten gelden voor opname in Davos. 
Het huidige onderzoek is uniek omdat er een vergelijking van hooggebergtebehandeling 
versus revalidatie op zeeniveau heeft plaatsgevonden. Op basis van de ruwe data van de korte 
termijn analyse lijkt er sprake van een significante, klinisch zeer relevante meerwaarde van 
hooggebergtebehandeling boven vergelijkbare behandeling op zeeniveau.  
◎ Het NAD heeft een toeslag op de tarieven in Nederland vanwege de Zwitserse meerkosten, 
die worden veroorzaakt door de koopkrachtcorrectie voor de salarissen en de kosten van de 
infrastructuur die hoger zijn dan in Nederland. Al bij de overname in 2016 hebben wij 
aangegeven dat het NAD de kosten van de behandeling zal verlagen. We hebben hier woord 
gehouden: de tarieven in 2018 zijn gemiddeld ongeveer 5,5% lager dan in 2016. ons 
gemiddelde tarief nu is €65K; het NZa “max-max tarief” voor het duurste DOT product is 
€58K. Het is dus duidelijk dat we steeds meer richting de Nederlandse tarieven opschuiven en 
dat willen we ook. Tevens proberen we waar mogelijk de duur van de behandeling te 
verkorten hetgeen ook terugkomt in de gemiddelde prijs van €65K. Als we onze tarieven 
zouden afzetten tegen de Nederlandse longcentra, is het NAD per dag niet duurder. De centra 
in Nederland hebben voor een 12-weekse behandeling 60 behandeldagen (de patiënten gaan in 
het weekend naar huis), terwijl onze klanten 84 dagen klinisch zijn opgenomen. Als dit 
verschil zou worden meegenomen, is het NAD per dag niet duurder en mogelijk zelfs 
goedkoper. Het NAD is voornemens de kosten de komende jaren verder af te bouwen, zodat 
we qua prijsstelling in de buurt van de Nederlandse tarieven komen; dit is ook aangegeven bij 
de zorgverzekeraars.  
◎ Er is sprake van een significatie afname van het aantal exacerbaties en ziekenhuisopnames 
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ten opzichte van het jaar voor opname. 
◎ Er is een significante en klinisch relevante verbetering van de astmacontrole en de 
astmagerelateerde kwaliteit van leven 12 maanden na opname t.o.v. de situatie vóór opname. 
Samenvattend heeft het NAD derhalve een trend van dalende tarieven ingezet die het de 
komende jaren wil doorzetten en heeft het NAD voor zijn eigen cohort aangetoond dat er een 
klinische relevante meerwaarde is voor de patiënt, ook 12 maanden na opname. Voor zover 
bekend zijn deze gegevens niet beschikbaar voor longrevalidatie op zeeniveau. 

15/01/2018 LAN & 
UMCU 

ZIN ◎ De begeleidingscommissie is tot het oordeel gekomen dat het niet mogelijk is het 
onderzoek al in mei 2018 op een deugdelijke en zorgvuldige wijze af te ronden. In februari 
2018 vergadert de begeleidingscommissie opnieuw en kan worden ingeschat wanneer het 
onderzoek kan worden afgerond en het eindrapport kan worden opgeleverd. Wij hebben 
afgesproken dat eind februari 2018 overleg met het Zorginstituut Nederland zal plaatsvinden. 

13/02/2017 ZIN LAN ◎ Het ZIN ondersteunt het onderzoek. Het ZIN heeft geen zeggenschap over de 
machtigingsprocedure, maar erkent de in september 2016 gemaakte afspraken en gaat ervan 
uit dat partijen naar die afspraken zullen handelen. 

31/10/2016 LAN ZIN ◎ Helaas treden rond de zomer 2016 problemen op met het verkrijgen van de machtiging 
voor patiënten die in NAD behandeld worden. Over steeds meer patiënten ontstaat dispuut 
tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder over de machtiging. Dit vormt een zeer ernstige 
bedreiging van het wetenschappelijk onderzoek. 
Op 26 september jl. kwam de begeleidingscommissie onderzoek toegevoegde waarde 
longrevalidatie in het hooggebergte, bijeen om de problemen te bespreken. De volgende 
afspraken zijn gemaakt:  
1) Enkele machtigingsverzoeken waren onvoldoende onderbouwd. De zorgaanbieder zal de 
machtigingsaanvragen voor derdelijns longrevalidatie beter onderbouwen met informatie over 
het medisch verloop in het afgelopen jaar.  
2) De zorgverzekeraar zal bij onvoldoende onderbouwing van de machtigingsaanvraag, de 
zorgaanbieder verzoeken de aanvraag beter te onderbouwen.  
3) In speciale -nog te organiseren- bijeenkomsten zullen de (tot op heden) tien afgewezen 
machtigingsverzoeken worden besproken. Bij deze bijeenkomst zijn longartsen aanwezig 
vanuit de NVALT referentiecentra en de medisch adviseur(s) van de betrokken 
zorgverzekeraars. Per zorgverzekeraar worden de patiëntendossiers besproken met als doel 
per patiënt te komen tot een uitspraak over het al dan niet voldoen aan de gestelde criteria 
(inclusiecriteria en checklist ZiNL).  
Dit heeft drie voordelen: 1) het zorgt voor duidelijkheid voor de patiënt 2) rechtszaken 
worden voorkomen, waarmee verspilling van tijd en (zorg)geld wordt tegengegaan 3) het 
bevordert de voortgang van het wetenschappelijk onderzoek. 

21/10/2016 ZK ZIN ◎ Bij de beoordeling constateren we een duidelijke discrepantie tussen de voorwaarden van 
het ZiNL enerzijds en de onderbouwing bij de aanvragen voor deelname aan het onderzoek 
anderzijds. Er is nu onduidelijkheid bij de beoordeling door de zorgverzekeraar van aanvragen 
voor behandeling in Davos. Deze onduidelijkheid leidt tot wellicht onterechte afwijzingen en 
vertraagt het onderzoek. Daarnaast hebben deze afwijzingen impact op de wetenschappelijke 
power van de uitkomst van het onderzoek.  
◎ Zilveren Kruis ondersteunt de studie en constateert dat de verdere voortgang van deze 
studie in gevaar komt. Zilveren Kruis verzoekt het ZiNL dan ook om alle betrokken partijen 
op korte termijn helder te informeren over alle voorwaarden die in acht genomen dienen te 
worden voor toelating tot het onderzoek en daarmee de behandeling in Davos.   

14/10/2016 LAN ZIN ◎ Wij verzoeken het Zorginstituut Nederland bij te dragen aan ordentelijk verloop van het 
onderzoek door helderheid te verschaffen en dit te communiceren aan alle partijen.  Het 
onderzoek is onafhankelijk en staat onder wetenschappelijke verantwoordelijkheid van prof. 
dr. J.W.J. Lammers, longarts van het UMC Utrecht. Alle partijen scharen zich achter het 
onderzoek. Merem en de Vereniging Nederland Davos dragen een groot deel van de kosten 
van het onderzoek. De zorgverzekeraars dragen niet financieel bij aan het onderzoek, en 
geven aan hun deel van de kosten te dragen door vlot machtigingen te verlenen als wordt 
voldaan aan de geformuleerde opnamecriteria.  
◎ Door het NIVEL is een PROMS ontwikkeld (de CaReQol Astma) waarmee vanuit 
patiëntperspectief het effect van longrevalidatie en hooggebergtebehandeling op de kwaliteit 
van leven van mensen met ernstig astma is te meten. Dit instrument wordt toegevoegd aan het 
onderzoek. Helaas treden rond de zomer 2016 problemen op met het verkrijgen van de 
machtiging voor patiënten die in NAD behandeld worden.  
◎ Actie van het Zorginstituut Nederland dringend gewenst. Deze werkwijze resulteert erin 
dat 35% van de aanmeldingen in stap 2 of 3 wordt afgewezen. Hiermee wordt de prudente 
werkwijze van de onderzoeksgroep aangetoond. Er zijn echter patiënten die in stap 5, ondanks 
dat meerdere deskundige longartsen met expertise op het gebied van astma een beoordeling 
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hebben gegeven, geen machtiging krijgen van de zorgverzekeraar voor behandeling in het 
NAD. Bij analyse van de afgewezen machtigingen, is de conclusie dat deze mede worden 
veroorzaakt door de verschillende interpretaties die kunnen worden gegeven aan het ZiNL 
rapport en de brief van 2 juli 2015. Dit maakt zorgverzekeraars terughoudend een machtiging 
te verlenen die achteraf als onwettig kan worden beschouwd.  

05/10/2016 NAD ZIN [Presentatie]  
◎ De studie dreigt vroegtijdig afgebroken te worden doordat verzekeraars een selectiebias 
introduceren waarbij het rapport van het ZiNL als argumentatie wordt gebruikt. 
◎ Het afwijken van het ZiNL van de richtlijn van de beroepsvereniging resulteert nu in een 
patstelling waarmee het onderzoek onuitvoerbaar wordt. Het ZiNL onderschrijft de noodzaak 
om te komen tot een gecontroleerde, gerandomiseerde studie om de waarde van 
hooggebergtebehandeling beter te onderbouwen.  
◎ Bij de opzet van deze studie is uitgegaan van de inclusiecriteria voor 
hooggebergtebehandeling, zoals beschreven in de NVALT en NVK-richtlijnen, dit is dus 
conform de stand der wetenschap. Het is merkwaardig, dat in het ZiNL-rapport additionele 
voorwaarden t.a.v. hooggebergtebehandeling worden gesteld, waarbij bewust wordt afgeweken 
van adviezen van de NVALT (blz. 35 ZiNL rapport) zonder (wetenschappelijke) 
onderbouwing.  
◎ Voor één van deze voorwaarden (“longrevalidatie” op zeeniveau, voorafgaand aan 
hooggebergtebehandeling) ontbreekt een wetenschappelijke onderbouwing volledig. Het ZiN 
heeft wel in haar rapport van 14 december 2014 gesteld dat hooggebergtebehandeling geduid 
is door de beroepsgroepen als ultimum remedium. En voegt daaraan toe: dit betekent naar het 
oordeel van het Zorginstituut dat klinische (long)revalidatie behandeling op zeeniveau 
voorliggend is; onduidelijk waar dit vandaan komt. 
◎ Daarop is door de NVALT en met name door Els Weersink beroep aangetekend, vanuit 
het feit dat er voor klinische en poliklinische longrevalidatie voor astma helemaal geen 
evidence bestaat.  
◎ Het ZiNL vindt dus dat een behandeling, die enkel wordt aangeraden bij disproportionele 
zelfmanagement - en participatieproblemen en waar geen bewijs voor is, eerst moet 
plaatsvinden (en dus kosten genereert) voordat hooggebergtebehandeling overwogen mag 
worden. 
◎ Overeengekomen is dat er geen klinische longrevalidatie geëist zou worden, maar dat er 
gevraagd moet worden naar (poli)klinische longrevalidatie in brede vorm, verzekeraars gaan 
hier heel anders mee om en keuren machtigingen af. 

19/09/2016 UMCU ZIN ◎ Steeds vaker geconfronteerd met definitieve afwijzingen van machtigingsaanvragen voor 
hooggebergtebehandeling na inclusie en randomisatie. Niet conform de afspraak. 
Haalbaarheid van inclusie N=160 komt daarmee in gevaar. Graag medewerking ZIN en 
Zorgverzekeraars. 

14/07/2015 LAN ZN ◎ Er is een tekort aan financiële middelen a 130K. Verzoek ZN om dit bedrag in te brengen 
zodat het onderzoek kan starten en er duidelijkheid komt hetgeen ook in het belang is van ZN 
en hun leden. 

02/07/2015 ZIN LAN ◎ Reactie op gevraagde uitleg indicatievoorwaarde. Instemming - voor de duur van het 
onderzoek - met de door LAN gegeven uitleg van ernstig refractair astma. Standpunt 2014 wel 
leidend voor de aanspraak.  

31/05/2015 LAN ZIN ◎ Verzoek om verduidelijking doelgroep/indicatiestelling ernstig refractair astma. Voorstel 
tot interpretatie; niet per definitie altijd al klinische longrevalidatie in derde lijn op zeeniveau 
voor verwijzing. 

15/12/2014 ZIN VWS ◎ Standpunt hooggebergtebehandeling ernstig astma (inhoud zie hoofdstuk …)   
LF: Longfonds 
VND: Vereniging Nederland Davos 
NAD: Nederlands Astmacentrum Davos 
LAN: Longalliantie Nederland 
UMCU: Universitair Medisch Centrum Utrecht 
ZN: Zorgverzekeraars Nederland 
ZK: Zilveren Kruis 
VWS: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
NVK: Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde 
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Betreft: Reactie patiëntenorganisaties op concept standpunt Hooggebergtebehandeling 

Uw referentie: zaaknummer 2016127672, volgnummer 2019003894 

Onze referentie: LF-VND 2019-07 

 

 

Geachte Heer Wijma , 

 

 

Graag maken wij, als vertegenwoordigers van (long)patiëntenbelangen, van de 

uitnodiging gebruik om te reageren op de conceptversie van het standpunt van het 

Zorginstituut t.a.v. Hooggebergtebehandeling d.d. 24 mei 2019.  

 

Voor de wetenschappelijk-inhoudelijke reactie verwijzen wij naar de NVALT. 

De uitkomst van de REFRAST studie toont een klinisch relevante meerwaarde aan van 

hooggebergtebehandeling zowel op korte termijn als op lange termijn. Dit wordt 

bevestigd door de praktijkervaringen van onze achterban. Wij willen daarom in onze 

reactie voornamelijk focussen op de praktijk. 

 

Het Nederlands Astmacentrum Davos (NAD) is voor een zeer klein (en steeds kleiner) 

deel van de patiënten met ernstig astma een kennis- en behandelcentrum met unieke 

behandelmogelijkheden op ernstig astma, waaronder het kenmerk van “ultimum 

remedium”. Gemiddeld gaat het momenteel om 80 patiënten per jaar. De mensen voor 

wie dit geldt hebben invaliderende symptomen van hun ziekte met sterke beperkingen in 

het dagelijks functioneren en staan al jaren buiten het arbeidsproces. Vrijwel allen 

worden behandeld in een astma kennis- of behandelcentra met alle actuele medicatie en 

behandelmogelijkheden. Voor deze mensen is klinische longrevalidatie geïndiceerd. De 

ervaring op onder andere kwaliteit van leven en afbouw Prednison bij deze specifieke 

groep is in het Hooggebergte effectiever dan in Nederland (velen hebben ervaring met 

beide behandelingen). Gedurende decennia zijn er door het NAD data verzameld, waaruit 

consequent een verbetering blijkt van klachten, kwaliteit van leven, maar ook van 

klinische parameters als longfunctie en hyperreactiviteit. (onder andere: Rijssenbeek 

2012, Fieten 2019)1 

 

                                                 
1 Fieten, K. B., et al. (2019). "Less exacerbations and sustained asthma control 12 months after high altitude 
climate treatment for severe asthma." Allergy 74(3): 628-630. 
Rijssenbeek-Nouwens, L. H., et al. (2012). "High-altitude treatment in atopic and nonatopic patients with 
severe asthma." European Respiratory Journal 40(6): 1374-1380. 
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In het door de Vereniging Nederland Davos (VND) gepubliceerde Witboek (2018) geven 

wij de mensen met ernstig astma en de relevantie van de behandeling in het NAD een 

gezicht. In dit witboek geven we inzicht in wat ernstig astma betekent voor deze 

mensen. Cijfers alleen kunnen nooit genoeg zijn om de volledige waarde van een 

behandeling inhoud te geven (zie bijlage 1) . 

 

Onlangs werd i.s.m. onze organisaties door het NIVEL instituut een patiënt georiënteerde 

kwaliteit van leven vragenlijst (PROM; de CaReQoL astma) gevalideerd in een groep 

patiënten in Davos en in Hilversum; ook uit deze gegevens bleek een positieve uitkomst 

voor het hooggebergte. Met name op de schalen fysiek functioneren, medicijnen en 

sociaal functioneren zijn er aanzienlijke verschillen (van 0,7 of meer). 

(NIVEL verslag bijgevoegd in bijlage 2)  

 

Omdat de kwaliteit van bestaande data als onvoldoende werd beschouwd, is in 

afstemming met het Zorginstituut de REFRAST studie verricht door onafhankelijke 

academische onderzoekers. Hieraan is actief door onze organisaties bijgedragen, zowel 

wat betreft het motiveren van onze achterban om te participeren, als door middel van 

financiële ondersteuning. De resultaten van de REFRAST studie zijn conform de 

verwachtingen en onze eerdere ervaringen (praktijk van longartsen en patiënten). De 

REFRAST studie toont aan dat er klinische relevante verschillen zijn en hooggebergte 

behandeling effectief is. Dit geldt zowel voor de sterkere verbetering tijdens behandeling, 

als de betere borging van het behandeleffect na één jaar. 

 

Voor ons is het nogmaals bevestigd dat het NAD voor deze kleine groep geïndiceerde 

patiënten niet gemist kan worden. Zonder opname in het NAD en géén passende andere 

behandelwijzen zal voor deze groep de zorgkosten alleen maar toenemen door een 

verhoging in het aantal ziekenhuis opnamen (waaronder opname op de IC) en chronisch 

gebruik van hoge doseringen Prednison met veel irreversibele bijwerkingen en 

bijbehorende kosten. Een positieve deelname aan de maatschappij zal eveneens 

verminderen, door werkverzuim en niet kunnen deelnemen aan sport of hobby. Deze 

uitkomsten heeft de Vereniging Nederland Davos aan u aangeleverd aan het begin van 

de studie in 2014 (zie bijlage 3 en 4).  

 

Het is voor onze achterban onaanvaardbaar als nu, na de overtuigende resultaten, deze 

cruciale zorg zou gaan verdwijnen. Derhalve vinden wij uw besluit in uw conceptadvies 

hoogst opmerkelijk. Wij zouden het zeer op prijs stellen als het Zorginstituut onze 

context van de praktijk meeweegt in de verdere besluitvorming.  

 

Wij hechten veel waarde aan een open en waardevolle samenwerking met het 

Zorginstituut. Graag vernemen wij het definitieve standpunt nog voordat deze openbaar 

gesteld wordt. Daarbij zijn wij uiteraard bereid om het een en ander in een persoonlijk 

gesprek of hoorzitting toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

Dr. Frank Weller   Michael Rutgers, M.Sc.    

Voorzitter bestuur VND     Directeur Longfonds      
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Het wordt te vaak, te gemakkelijk, beweerd: 

”Astma kan goed in de eigen omgeving behandeld worden”
”Hooggebergtebehandeling is ouderwets”
”Het is nooit wetenschappelijk bewezen dat de hooggebergtebehandeling effectief is”

Wij zien als patiëntenvereniging echter dagelijks mensen met ernstig astma, voor wie een 
normaal leven zonder beperkingen, ondanks maximale behandeling, een illusie is. Mensen die, 
vaak uit eigen ervaring, weten dat het enige perspectief een hooggebergtebehandeling in 
Davos is.

Voor hen is een verwijzing naar Davos zeer zorgvuldig in een protocol vastgelegd. En toch
moeten zij er soms voor vechten om daadwerkelijk verwezen te worden. Nu staat de toekomst 
van hooggebergtebehandeling opnieuw op de tocht net als enkele keren eerder in het bestaan.

Vandaar dat er al een aantal jaren opnieuw wetenschappelijk onderzoek wordt verricht op 
verzoek van de Nederlandse Zorg Autoriteit om de meerwaarde van hooggebergtebehande-
ling voor deze mensen voor eens en altijd uit te zoeken.
We verwachten de resultaten op korte termijn.

Echter, als tegenwicht tegen de kale, kille cijfers willen wij als patiëntenvereniging graag de 
mensen achter de patiënten aan het woord laten. De mens achter de diagnoses, de zware
behandelingen met prednison en de verschrikkelijke bijwerkingen daarvan op lange termijn.

Wat heeft de hooggebergtebehandeling voor dat relatief kleine groepje mensen met ernstig 
astma in het Nederlands Astmacentrum in Davos opgeleverd? Wat heeft het met hun leven en 
de visie daarop gedaan? Wat voor inzichten heeft het opgeleverd, om de rest van hun leven zo
comfortabel mogelijk te leven?

De Vereniging Nederland-Davos heeft dit Witboek gemaakt om hun angsten, hun emoties en 
hun verdriet de ruimte te geven. En om dat met anderen te delen. Om inzicht te geven wat ernstig 
astma betekent voor deze mensen. Om de menselijke kant van de behandeling te laten zien.
Cijfers alleen kunnen nooit genoeg zijn om de volledige waarde van een behandeling inhoud te 
geven.

Behandeling moet ten dienste staan van mensen die ziek zijn en daarom de meest effectieve
behandeling verdienen. Die zoveel mogelijk willen leven, net zoals ‘gewone’ mensen. 
Hun mening en visie op de hooggebergtebehandeling zou zeer zwaar mee moeten tellen. 
Zij zijn degenen die ernstig ziek zijn, zij hebben de behandeling in de bergen rond Davos mee- 
gemaakt. Zij waren maandenlang vlakbij de bron. Zij zijn de ervaringsdeskundigen met veel 
kennis van zaken. Zij moeten een stem hebben, hun mening telt.

Daar willen wij met dit Witboek aan bijdragen.

Voorwoord

Frank Weller
Voorzitter Vereniging Nederland - Davos

‘Mensen met ernstig astma hebben net zo 
goed recht op kwaliteit van leven als mensen 

zonder fysieke problemen’
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Het Nederlands Astmacentrum Davos ligt op 
1650 meter hoogte in de Zwitserse bergen

‘Mijn laatste strohalm bleek op een berg, 
in het Zwitserse Davos te staan...’



6 7

Celeste ter Steege

In 1997/1998 ben ik als zevenjarige 49 weken opgenomen geweest in het Nederlands Astmacentrum 
in Davos (NAD). In Nederland kon ik niet meer naar school en spelen zoals een meisje hoort te kun-
nen, onbezorgd genieten. Na veel wikken en wegen hebben mijn ouders besloten me naar Davos te 
brengen.
 
Ik kon weer dat zevenjarig meisje zijn en na de opname kwam ik als achtjarige terug. Al snel kon ik 
weer naar school met vriendjes en vriendinnetjes spelen en het ondeugende meisje zijn dat mijn
ouders al een tijdje niet meer gezien hadden. Sporten was weer mogelijk en stoeien met mijn zus en 
broertje. 

Halverwege 2001, zestien jaar oud, begon ik weer te tobben en was er 
veel prednison en antibiotica nodig. Verschillende ziekenhuisopnames 
volgden en ondanks alles probeerde ik zoveel mogelijk te sporten en te 
zwemmen. Allemaal om een nieuwe opname te voorkomen.

Wat ik ook deed, ik merkte dat ik dit niet meer op eigen kracht kon. In 
2004 zat ik continu aan de prednison. Na veel onderzoeken in het UMCG 
is er besloten toch weer een aanvraag te sturen voor opname in Davos.

In 2005 werd ik opnieuw opgenomen en is er weer een behandelplan
opgesteld, met eigen inzicht van wat haalbaar was. Door complicaties 
moest ik niet drie maanden blijven maar 4,5 maand. Als puber leerde 
ik, met hulp, in Davos mijn eigen doelen en grenzen ontdekken. Ook besef
je veel beter wat haalbaar is bij terugkomst.

In Zwitserland heb ik mijn vmbo-examens gedaan en ben met vlag en
wimpel geslaagd. Docenten vertelden bij de diploma-uitreiking dat ze 
diep respect voor mij hadden. Ondanks het feit dat ik de helft van het 
jaar afwezig was door ziekte, opname in het ziekenhuis en Davos,
slaagde ik met hoge cijfers. Mijn ouders zijn altijd mijn rots in de bran-
ding geweest.

Ondanks alle inzet zijn er toch omstandigheden die je niet kunt vermijden 
en ging het na vele jaren toch weer slechter. Op eigen kracht in Nederland lukte niet meer. Eind 2013 
zat ik opnieuw aan een onderhoudsdosering prednison. 

Astma-aanvallen, de exacerbaties, bleven komen. Ontstekingen tegengaan, kon mijn lichaam niet meer. 
Weer volgden onderzoeken en een nieuwe aanvraag. 

Na contact met de verzekering was ik verrast met het antwoord. “U heeft zulke goede resultaten ge-
boekt, we zien de aanvraag tegemoet en u krijgt de machtiging.” Ik was dolblij dat ik eindelijk weer kon 
werken aan mijn gezondheid.

In 2014 werd ik opgenomen als 25-jarige. Ook dit keer volgde een behandeltraject met haalbare doelen. 
Na zes weken liep ik rond de Davoser See, ruim vijf kilometer. Mijn familie en toenmalige man waren op 
bezoek en ook zij hadden niet kunnen dromen dat dit al kon.

Na drie maanden ben ik naar huis gegaan om weer te kunnen fietsen, sporten, zwemmen en wande-
len. Ik kon weer met vriendinnen de stad in zonder telkens ‘nee’ te moeten zeggen. Helaas is in het-
zelfde jaar mijn relatie gestrand. Ik had de scheidingsprocedure niet zo kunnen doorstaan als ik nog 
zo met mijn lichaam aan het vechten was voor mijn opname.

Nu fiets ik op een gewone fiets, woon dichtbij zee en fiets op een racefiets met ondersteuning zo 
veertig kilometer. Ik heb in 2015 de Amstel Gold Race gereden van 65 kilometer op een hybride fiets. 
Dankbaar ben ik dat ik moeder mocht worden en een goede partner kan zijn. Ik kan werken, geniet 
van mijn leven en kan ‘mezelf’ zijn. Nog steeds heb ik mijn grenzen én doelen. En daar kom ik, al is 
het met een omweg!

28 jaar - moeder van een dochter  - kilometervreter

1997: Celeste in de keuken van het kinder-
huis van het Nederlands Astmacentrum 

‘Nog steeds heb ik mijn grenzen én doelen. 
En daar kom ik, al is het met een omweg’
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‘Juf’ Mirjam Keverkamp
37 jaar - Groningen - liefste juf van het heelal

‘Nu ben ik weer een energieke juf’

Dankzij de beide opnames kan ik blijven werken als leerkracht op een basisschool. Voorafgaand aan de 
beide opnames was ik vaak benauwd. Hierdoor was mijn conditie flink achteruit gegaan. Lesgeven ging 
niet meer en wanneer ik wel voor de klas stond, ging het moeizaam. 
Daarnaast was ik extra vatbaar voor alle infecties die de kinderen kregen. Tijdens beide opnames ben
ik heel goed begeleid en heb ik ook zelf hard gewerkt om zo gezond mogelijk weer thuis te komen. 
En dat is beide keren gelukt. Daar ben ik nog steeds dankbaar voor! Ik kon na de opnames zelfs weer 
stukjes rennen. Ik hoefde geen prednison als onderhoudsmedicatie
meer te gebruiken en was minder vaak benauwd. Daarbij kon ik weer 
doen wat ik heel graag doe: lesgeven aan dertig lieve kinderen in
groep 3/4. 

De leerlingen leren bij mij lezen en schrijven en het is prachtig om te 
zien hoe ze zich ontwikkelen. Het is fijn om iets te kunnen betekenen 
voor deze leerlingen.

Lesgeven is fysiek niet altijd even makkelijk, het kost me veel in-
spanning en ik moet er andere dingen voor laten. Gelukkig wordt er 
op mijn werk veel rekening gehouden met mijn gezondheid.  

De leerlingen van mijn school hebben mijn meest recente opname 
zeer bewust meegemaakt. Ik was de hoestende juf die ook vaak
‘piepte’. Door de huisstofmijt leek het alsof ik altijd verkouden was. 
Ze zagen geregeld dat ik in de koffiekamer moest vernevelen.
Lune en Vita zaten tijdens mijn opname in groep 3 en hebben onlangs 
geschreven hoe zij die periode ervaren hebben.

“Onze juf Mirjam lag in het ziekenhuis in de bergen. We zaten bij haar in de klas. Juf moest vaak hoesten 
maar na de behandeling en prikjes niet meer de hele tijd. Juf kreeg allemaal tekeningen en briefjes van ons 
en ze miste ons heel erg. En wij misten juf. Juf deed goed haar best in het ziekenhuis en ze kwam gezonder 
en fitter terug. Juf Mirjam is super leuk!! 
Groetjes van Vita en Lune.” 

Na mijn opnames kwam ik terug als een energieke juf die dagen lesgeven weer vol kan houden! 
In Nederland gaat het echter niet vanzelf. Ik beweeg zoveel mogelijk en ook sporten doe ik graag. 
Daarnaast let ik er extra op dat ik gezond en bewust leef, zodat mijn astma zo goed mogelijk stabiel 
blijft. De ‘bagage’ die ik uit Davos mee heb genomen, pas ik nog dagelijks toe. 
Lesgeven geeft me energie, maar het kost me ook veel energie. Maar als ik de leerlingen bij de deur 
ontvang en een dikke knuffel krijg met de woorden: “jij bent de liefste juf van het heelal”, dan weet ik 
waar ik het allemaal voor doe!  

Mirjam op de hoge promenade in Davos 
tijdens een wandeling met de bewegings-
therapeut
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Magdy Hassan
20 jaar - extreemeczeempatiënt - tussen parttime caissière en fulltime student

Ik ‘loop’ al heel lang bij de dermatoloog in Den Haag. Heb veel last van eczeem. De klachten die ik heb 
zijn vooral constant jeuk, veel roodheid, kloven/wonden en ontstekingen. Eigenlijk blijft er geen plek 
op mijn lijf gespaard. Door het medicijngebruik heb ik op veel plekken striemen. Eczeem vlamt op en 
is soms weer wat rustiger. In 2013 was het bij mij dusdanig heftig dat mijn dermatoloog voorstelde 
om een wat meer gespecialiseerd centrum op te zoeken. In het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) 
in Utrecht was een gespecialiseerde kinderdermatoloog, dokter Suzanne Pasmans, en daar verwees 
hij me naartoe.

Na een paar consulten bij dokter Pasmans vertelde ze dat er op dat mo-
ment een onderzoek gaande was voor jongeren met ernstig eczeem. 
Deze jongeren werden een aantal weken opgenomen in het Neder-
lands Astmacentrum Davos (NAD) en krijgen daar dezelfde behande-
ling als in het WKZ. 
Tijdens het onderzoek werd er naar gekeken wat het verschil was tus-
sen een intensieve behandeling in Davos en in Utrecht. Het NAD is na-
tuurlijk een astmacentrum. Ik had er wel eens van gehoord dat eczeem 
vaak samen ging met astma maar ik ging er niet vanuit dat ik dat zou 
hebben. Mijn eczeem was echter wel zo heftig op dat moment, dat ik 
wel in aanmerking kwam om mee te doen met het onderzoek.

In oktober 2013 ben ik naar het NAD gegaan. Daar kregen we een heel 
strak programma waar ik toch best even aan moest wennen. Je werd 
voortdurend ‘in de gaten gehouden’ en dat vind ik niet zo fijn. Daar-
naast ging je natuurlijk zonder je familie op pad en was je ver van huis. 
Van heimwee heb ik absoluut geen last gehad. In het NAD is ook een 
lichte vorm van astma geconstateerd maar mainly was ik er toch echt 
voor mijn eczeem. 

Heel snel na aankomst in Davos werden mijn ernstige huidproblemen minder. Mijn huid werd rusti-
ger en daardoor verminderde de jeuk sterk. En dat is super, want jeuk is echt het ergste. Wonden kun 
je nog wel hebben, maar jeuk…

Natuurlijk had ik gehoord dat er best goede resultaten werden geboekt in het NAD met eczeempati-
enten maar dat het zo goed zou gaan, durfde ik niet te hopen. De investering om naar Davos te gaan, 
betaalde zich volledig uit. Het is echt een wondermiddel! Ik kwam volledig rood en onder het eczeem 
naar Davos en ging op 5 december schoon naar huis!

Inmiddels ben ik weer de nodige jaren terug in Nederland en helaas is eczeem iets wat permanent on-
derhouden moet worden en waar je ook niet echt vanaf komt, althans ik niet. Ik werk als caissière bij 
de Albert Heijn en dan denk je misschien ‘dat is een goed baantje voor iemand met huidproblemen, het 
is tenminste niet zo zwaar als vakken vullen of iets dergelijks’. Maar helaas, je pakt bij het afrekenen
steeds een product vast en daardoor hebben vooral mijn vingertoppen het heel erg zwaar. Ik hoop dat 
ik binnenkort kan gaan studeren. Ik zou graag iets in de (kinder)psychologie gaan doen. 

Mocht mijn eczeem weer volledig out of control zijn, dan zou het geweldig zijn wanneer ik weer zou 
kunnen opknappen in Davos. Nu kan dat niet, want mijn astma is zeker niet ernstig genoeg (gelukkig). 
Wie weet kunnen ze ooit iets voor eczeempatiënten gaan betekenen.

                         Magdy met Eva (NAD) in Davos

‘De investering om voor mijn extreme
eczeem naar Davos te gaan,  

werd al heel snel omgezet in pure winst’
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‘Sinds die opnames in Zwitserland 
is mijn ernstig astma teruggebracht
tot een handicap waar ik best goed 

mee kan leven’

Karin

Vroeger was ik een bronchitiskindje. In mijn jeugd deed ik alles en sportte veel, duursport lukte echter 
niet. Na toenemende hoestklachten werd op mijn achttiende de diagnose astma gesteld. Met een puffer 
ging het daarna goed. Met veel plezier werkte ik als echo- en radiodiagnostisch laborante in het zieken-
huis en daarnaast tenniste ik fanatiek.
 
In de loop der jaren namen mijn longklachten echter toe, al bleef ik alles doen. Niet zeuren maar door-
gaan. Tot op mijn 29e, toen werd mijn astma zo hevig dat het niet meer onder controle te krijgen was. 
Gewone dingen werden een zware opgave of zelfs onmogelijk. Ik kreeg steeds meer medicatie en er 
volgden zelfs ziekenhuisopnamen. Daardoor werd ik doorverwezen naar astmacentrum Heideheuvel. 
Die opname heeft me veel opgeleverd. Vooral het besef dat ik ernstig astma had en dat ik mijn leven 
moest aanpassen. Ondanks de intensieve behandeling bleven de
klachten.

Al snel werd een opname in het Nederlands Astmacentrum Davos 
(NAD) voorgesteld. Het idee om lange tijd ver weg van familie en 
vrienden te zijn, is niet aantrekkelijk. Maar de kans dat je weer op-
knapt en een betere kwaliteit van leven krijgt, die grijp je met beide 
handen aan. Ondertussen ben ik drie keer in het NAD geweest.

Voor de opnamen was ik erg afhankelijk van anderen. Kwam bijna 
niet meer buiten. Wanneer ik zelf, met de auto, mijn boodschappen 
kon doen was ik al blij. Dagelijkse simpele dingen zoals douchen, 
aankleden en koken kostten al zoveel energie. Ik had veel medicatie, 
sportte bij de fysiotherapeut, maar ondanks alles lag ik steeds vaker 
in het ziekenhuis.

Voor een van de opnamen in het NAD lag ik op een bepaald moment 
bijna elke drie maanden ongeveer veertien dagen in het ziekenhuis. 
Behandelingen sloegen slecht aan waardoor ik ruim anderhalf jaar 
continu aan de prednison zat. Verschrikkelijk, alle bijwerkingen en 
effecten op mijn lichaam. Ik herkende mezelf niet meer.

Voor mijn gevoel was het kiezen uit twee kwaden. Opknappen in Davos 
en mijn naasten lange tijd niet zien, of doorkwakkelen en in de buurt 
van familie en vrienden blijven. Het is letterlijk een verademing als 
je naar het NAD mag. Iets wat niet vanzelfsprekend is, aangezien toe-
stemming van de zorgverzekeraar moeizaam is.

In het NAD staat een behandelteam dag en nacht voor je klaar. Het 
effect van het klimaat is al snel merkbaar en blijft verbazingwekkend. 
Alleen daarmee, ben je er niet. Het is hard werken en het gaat met 
vallen en opstaan. De nauwe samenwerking tussen de behandelaars,
mijn behandelplan, medicatieaanpassing en daarnaast het opbouwen van de conditie heeft er voor ge-
zorgd dat ik alle keren enorm ben opgeknapt.

Na de opnamen gebruikte ik veel minder medicatie en waren lange tijd prednisongebruik en zieken-
huisopnamen niet nodig. Maar het allerbelangrijkste: ik had weer een leven. Ik kon weer dingen doen 
die ik graag wilde. Fietsen, een uur wandelen en een nieuwe hobby.

Vlak voor mijn laatste opname in het NAD hoorde ik namelijk van een nieuwe 9par3 golfbaan in de 
buurt. Tennissen gaat niet meer, maar ik miste het balletje slaan en het buiten zijn. Mijn nieuwe doel: na 
Davos wil ik gaan golfen en het is gelukt. Intussen golf ik ruim een jaar. Vroeger dacht ik ‘wat een duffe 
sport’, maar wat had ik het mis. Het is een leuke sport en intensiever dan gedacht. 9par3 is een korte 
golfbaan waardoor het, met wat aanpassingen, voor mij te doen en betaalbaar is. Er blijven momenten 
dat deze activiteiten niet mogelijk zijn, des te meer geniet ik ervan als het me wel lukt.

Mijn astma gaat niet weg, ik heb een moeilijk behandelbaar intrinsiek astma met ernstige bronchiale 
hyperreactiviteit. Beperkingen zal ik helaas blijven houden. Daardoor kan ik dát wat ik het liefst zou 
doen, namelijk werken, niet meer. Maar mijn kwaliteit van leven is, mede dankzij het NAD, enorm ver-
beterd.

41 jaar - vrouwtjesputter en (nog) vrijgezel

Karin voor én na opname in het NAD
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Suzanne Vinken

Op vakantie in China in 2012. Na een dag of tien voel ik me niet zo lekker, het lijkt op een stevige 
verkoudheid met hoesten. Eenmaal terug knap ik niet echt op en begint de mallemolen van dokters 
en onderzoeken. Ik word doorverwezen naar de longarts. Conclusie: bronchitis. 

De eerste reeks antibiotica wordt gestart, gevolgd door nog een aantal kuren met onder andere pred-
nison. Het blijft echter rommelen. Verder onderzoek wordt gestart. Een bronchoscopie volgt met een 
nieuwe conclusie: astma. 

Al snel krijg ik een longontsteking en na die eerste volgen er in drie 
jaar vele. Door de vele infecties ontstaan bronchiëctasieën - blijvende 
verwijdingen van delen van de luchtwegen. Mijn longarts doet aan-
vullend onderzoek naar de oorzaak. Weer een andere conclusie: een 
afweerstoornis.  Dagelijkse antibiotica en om de tien dagen een infuus 
met donorimmuuncellen worden ingezet.

De situatie blijft instabiel. Ik word na een aantal ziekenhuisopnames 
voor longrevalidatie verwezen naar het expertisecentrum voor chro-
nisch orgaanfalen Ciro in Horn (L.). Dit blijkt voor mij niet de juiste 
plek. Te veel mensen dicht bij elkaar, te grote ruimtes waar allerlei 
voor mij gevaarlijke situaties met betrekking tot het immuunsysteem 
loeren en midden in een bos. Na weer een longontsteking komt Davos 
in beeld. Na tien dagen wachten volgt de machtiging van zorgverzeke-
raar CZ voor een opname van twaalf weken.

Na alles thuis geregeld te hebben en goed voorbereid te zijn, gaan we 
op pad en  komen we op de ‘toverberg’. Na een intake met de arts, een 

lichte maaltijd en een goede nacht begint mijn revalidatie! In twaalf weken heb ik niet alleen ontzet-
tend veel geleerd over het hebben van astma en het management ervan, de bijbehorende medicijnen 
en lifestyle, maar heb ik er ook vrienden voor het leven gemaakt.

Er wordt vaak onterecht gedacht dat zo’n opname een soort vakantie is. Niets is minder waar. 
Je verblijft in een ziekenhuis, met bijbehorende controles, medicatie, toezicht en werkwijze. Je moet 
wennen aan de klinische setting, omgaan met heimwee. Maaltijden nuttig je gezamenlijk, in een wel-
iswaar mooi restaurant met prachtige maaltijden, het is anders dan wanneer je zelf kookt en bepaalt 
wat je eet. Kortom, het is geen kattenpis! 

Wanneer ik eraan terug denk, denk ik aan de stappen voorwaarts. Letterlijk en figuurlijk. Van het 
maar korte stukken kunnen lopen tot wandelingen met klimmen, van het na een trap oplopen al hijgen, 
tot sporten en fitnessen. Van boos zijn naar berusting. Van het hebben van een zakelijk contact met je 
longarts naar contact met begrip, respect en kunde. Van huilen naar lachen.

De grote stappen zijn gemaakt met én door het Nederlands Astmacentrum Davos (NAD). Door be-
trokken professionals. Door het klimaat, de prikkelarme omgeving. Door wetenschap, door hulp en 
onderwijs. Door contact met medepatiënten. Mijn verzekeraar CZ heeft dit gelukkig goed ingeschat 
en ingezien dat ik door deze opname kosten bespaar in de toekomst. Bedankt CZ, bedankt NAD en 
bedankt Vereniging Nederland Davos. Bedankt thuisfront. Dank alom.

44 jaar - globetrotter  - happy met haar hond Jack (geen Russel)

‘Tussen China en Davos heb ik er 
behoorlijk wat bagage bijgekregen!’

Suzanne op de fiets in Davos
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Henk Nieuwenburg

Mijn jonge jeugd werd gekenmerkt door ziekte. Sinds het moment dat ik drie maanden oud was, werd 
ik opgenomen in het ziekenhuis voor diverse huidziektes. Of mijn astma hiermee in verband staat, is 
niet vastgesteld. Dagelijks werd ik volgestopt met meer dan twintig verschillende medicijnen. Na mijn 
eerste levensjaar werden de aanvallen steeds heviger. Meerdere malen ben ik bijna gestikt in mijn slijm.

In mijn eerste zeven levensjaren heb ik daar vijf van in het ziekenhuis gelegen. Toen ik zeven jaar oud 
was, werd ik naar een kolonie in de bossen gestuurd om lichamelijk bij te komen, in de hoop dat die 
omgeving goed was voor mij. Helaas mocht dit niet baten.

Op een leeftijd van tien jaar ben ik door de longarts verwezen naar astmacentrum Heideheuvel. 
Het medicijngebruik bleef en het was destijds meer leren omgaan met 
de astma dan dat de kwaal verlicht werd. Vervolgens ben ik anderhalf 
jaar opgenomen geweest in het Juliana Kinderziekenhuis. Overdag ging 
ik gewoon naar school en ik sliep in het ziekenhuis. Thuis slapen was geen 
optie: naast ons huis was een bakkerijfabriek met veel overlast van stof.

Op een gegeven moment kwam ik toch weer thuis en bijna wekelijks 
moest ik ‘zuurstofhappen’ in het ziekenhuis. De ventolin waar ik drie 
maanden mee moest doen, was in die periode in een week leeg. De ast-
ma-aanvallen werden zo hevig dat deze alleen nog onder controle ge-
houden konden worden door morfine toe te dienen zodat mijn longen 
zich ontspanden. 

Toen ik achttien was ben ik door mijn longarts verwezen naar Davos. 
‘Gezien mijn toestand moest ik er niet te veel van verwachten.’ 
De levensverwachting was door mijn longarts met alle medicijngebruik 
op een jaar of dertig gesteld. Ik ging er dan ook naartoe met de insteek 
om me beter te voelen en niet om te genezen.

Oh, wat viel de aankomst tegen. Twee weken binnen blijven om te accli-
matiseren en mijn dosis medicijnen moest zelfs worden verhoogd. 
Ik was zo teleurgesteld. Na twee weken moesten we meedoen met sporten. 
Grenzen verleggen, iets verder, sneller, harder en hoger. 

Na twee maanden kon ik stoppen met medicijnen. Ik kon vierhonderd meter hardlopen, skiën en nog 
veel meer sporten zonder het benauwd te krijgen. Met de groep gingen we kamperen, in Chur een paar 
honderd meter lager. De gevolgen waren duidelijk, iedere nacht zat ik bij de nachtzuster voor zuurstof. 
Bij de terugreis naar Davos voelde ik me weer helemaal opknappen  en heb geen zuurstof meer nodig 
gehad.

Na twee goede jaren in Davos kwam ik weer terug in Nederland. Al snel kreeg ik weer last van mijn lon-
gen, kwam wéér bij de longarts maar het herstel verliep dit keer prima. Ik was in die periode afgekeurd 
maar doordat ik veel sterker was dan voor mijn opname kon ik snel aan het werk. Spullen sjouwen, 
rennen en werken. Het kon allemaal zonder steeds ziek te zijn. Sindsdien heb ik maar een week in het 
ziekenhuis gelegen met een astma-aanval.

Momenteel gebruik ik alleen nog seretide, ben niet meer onder behandeling bij een longarts en heb 
geen echte astma-aanvallen meer gehad. Totdat ik achttien was kon ik de trap niet opkomen, mijn va-
der moest me tillen. Nu loop ik naar de vijfde verdieping de trappen op zonder het benauwd te krijgen. 
Natuurlijk zijn de medicijnen in de loop der jaren beter geworden, maar zonder Davos had ik niet meer 
geleefd. Pas na mijn twintigste kon ik de dingen doen die ik in mijn jeugd moest laten. Door mijn behan-
deling in Davos heb ik mijn leven terug. Intussen ben ik de trotse vader van een zoon en een dochter en 
opa van een heerlijke kleinzoon die me mee de glijbaan opsleurt. “Opa dat kun je nog wel”, zegt hij dan. 
En ja, dat kan ik inderdaad allemaal doen.

64 jaar - trotse vader en opa - blije astmaveteraan

‘Als je levensverwachting ergens rond 
de dertig jaar ligt, dan verwacht je niet ooit 

nog eens vader te zullen worden...
...laat staan opa! ’

Henk tijdens buitenles op het dak van het NAD.
Rond 1960.
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Bryan de Jong
19 jaar - tiener en hard core doorbijter

Mijn hele leven heb ik al last van astma. Sommige periodes minder dan andere, maar het is altijd aan-

wezig. Dat leven met ernstig astma moeilijk kan zijn, is duidelijk. De bergen medicatie en het constant 

alert moeten zijn op mogelijke prikkels vraagt veel van mij.

Ik hoorde in 2014 voor het eerst van het Nederlands Astmacentrum Davos, het NAD. Dit was tijdens 

een langdurige ziekenhuisopname. Ik weet nog goed dat ik een hele tijd er ontzettend tegenop zag, ik 

wilde echt niet. Ik ben wel gegaan, was veertien jaar oud en vond het 

een moeilijke beslissing. Ergens wist ik dat ik niet echt een keuze had. 

Mijn leven zag er in Nederland zeer somber uit. Eigenlijk bestond het 

alleen maar uit ziekenhuis in en ziekenhuis uit. Ik wil niet proberen me 

voor te stellen hoe ik de afgelopen jaren zou zijn doorgekomen als ik 

níét op dat moment naar het NAD zou zijn gegaan.

Om als kind opgenomen te worden, op zo’n afstand van huis is natuur-

lijk niet leuk. Ik heb ongelooflijk veel last van heimwee gehad. Het liefst 

wilde ik terug naar huis, naar mijn familie en vrienden. Doen alsof er 

niks aan de hand was met mij. Ik wist echter dat ik er niks aan had om 

naar huis te gaan. Op het moment dat ik thuis zou zijn, zou ik direct weer 

last hebben.

                                                                   Ik begrijp nog steeds niet waarom, en weet ook niet of ik dat ooit zal be-

grijpen, maar in Davos ging het beter met mij. Medicatie kon worden afgebouwd en ik kon na een ont-

zettend lange periode van stil te hebben gezeten weer sporten. Er zo aan terug denken, voelt vreemd 

voor mij. Het hoort niet zo te zijn dat een kind van veertien jaar niet de mogelijkheid heeft om te bewe-

gen zonder last. In het NAD heb ik mijn leven weer teruggekregen.

Het klinkt cliché maar het NAD heeft mij weer een kijk op de toekomst gegeven, iets dat ik voorheen 

miste. Ik was bang dat ik mijn hele leven slachtoffer zou blijven van mijn eigen gezondheid en dat ik 

mijn leven niet zou kunnen leven zoals ik dat zou willen. In het NAD heb ik gezien dat ik dat wel kan, 

ook al is dit met wat aanpassingen. 

Ik ben nog steeds astmatisch en heb hier nog steeds last van, maar er is een heel groot verschil tussen 

de Bryan van enkele jaren geleden en die van nu. Ik kijk nu met volle moed en een grote lach naar de

toekomst, iets waar ik toentertijd het liefst niet aan dacht. 

‘De astmakliniek in het hooggebergte 
rond Davos bleek de enige plek om weer zicht

te krijgen op een leefbare toekomst’

Bryan als ervaringdeskundige op een 
kinderartsencongres in Davos
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Lizet van Alphen

‘Zonder de hooggebergtebehandeling toen
zou er nu geen enkele reden tot lachen zijn 

geweest’

27 jaar - Rotterdam - vestigingscoördinator bij Lyceo

Het moment waarop huizen met trots worden versierd met een Nederlandse vlag en schooltas is 
voor mij altijd een moment van reflectie. Ik denk aan mijn middelbareschooltijd, examenperiode en 
studieloopbaan die volgde. Het voelt altijd een beetje wrang, mijn schoolherinneringen wijken erg af 
van die van de gemiddelde puber.

Toch maken ze dat ik ben waar ik nu ben. Aan mijn Nederlandse vlag had ik namelijk ook een klein 
Zwitsers vlaggetje hangen. Ik had niet zo snel mijn diploma gehaald zonder mijn verblijf in Davos.

Tijdens mijn middelbareschooltijd ben ik drie keer opgenomen
geweest op de kindergroepen van het Nederlands Astmacentrum 
Davos (NAD). Onder begeleiding van twee ervaren docenten heb ik
steeds al mijn achterstanden kunnen inhalen. Ik heb geleerd gedisci-
plineerd naar een doel toe te werken - iets wat me tot op de dag van 
vandaag nog veel waard is.

Mijn laatste opname op de kindergroepen was extra spannend: 
examentijd. Met een groepsgenoot zaten we een week in de stress. 
Elke ochtend duimden groepsgenoten voor ons en wij zaten in een 
kamertje ons in het zweet te werken. Geen grote gymzaal en ook geen 
klasgenoten om de stoom mee af te blazen naderhand. De opluchting 
was enorm groot toen we in juni hoorden dat we geslaagd waren. De 
vlag kon uit en naast de Hollandse vlag was een kleine knipoog op zijn 
plaats. Zonder mijn opnames had ik nooit in vijf jaar de havo kunnen 
afronden.

Na de middelbare school koos ik ervoor om aan de pabo te studeren. 
Vrij snel werd ik geconfronteerd met het feit dat ik keuzes niet alleen 
op persoonlijke voorkeur kon maken. ‘Kies vooral een opleiding waar 
je hart ligt’ veranderde in ‘kies vooral een opleiding waar je longen het 
mee eens zijn’. Ik moest stoppen met de pabo, mijn hart was gebroken.

Bij het zoeken naar een nieuwe opleiding hield ik nadrukkelijk rekening met het feit dat ik breed 
werd opgeleid. Ik ging geschiedenis studeren aan de Erasmus Universiteit. Mijn longen trapten veel-
vuldig op de rem, maar echt stilstaan deed ik nooit.

Tijdens mijn studietijd ben ik nog vier keer in Davos geweest. Kindergroepen maakten plaats voor de 
volwassenenafdeling, de zorg bleef onveranderd. Op de ‘toverberg’ heb ik ook mijn bachelorthesis 
geschreven.

Hierna ben ik nooit meer opgenomen geweest, toch was het NAD altijd op de achtergrond aanwezig. 
Handvatten die ik daar heb gekregen (zoals energiemanagement, plannen, ‘nee’ kunnen zeggen) hiel-
pen mij - ondanks dat ik soms ziek was - ook mijn master Maatschappijgeschiedenis af te ronden.

Zonder het NAD zou ik niet zijn wie ik nu ben. De opnames waren elke keer nodig om mezelf te wor-
den; te ontdekken hoeveel ik eigenlijk aankan. Ik heb ervaren hoe mijn lichaam (psychisch en fysiek!) 
is zonder de alles beïnvloedende prednison, hoe mijn lichaam is zonder non-stop overprikkeld te 
zijn. Ik ben op alle fronten sterker geworden en nu drie jaar na mijn laatste opname al ruim een jaar 
vrij van onderhoudsprednison.
 
Ik ben trots op de dingen die ik doe en heb gedaan, maar heb ook leren accepteren dat het oké is wan-
neer het een dag, week, een maand niet gaat zoals ik wil. Ik kan nu goed naar mijn lichaam luisteren, 
weet wat mijn belangrijkste prikkels zijn en hoe ik mij hier het best tegen kan beschermen. Juist door 
op het goede moment pas op de plaats te maken, kom ik uiteindelijk veel verder.

‘We zijn geslaagd, Davos en ik.
                      Met vlaggen en wimpel!’

        Lizet op de ijsbaan in Davos
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Davos en ik, het lijkt een heel ander leven, kijkend vanuit het perspectief waar ik nu ben. Na vele zieken-
huisopnames, ambulanceritten, prednisonkuren en twee weken IC, vertrok ik in 1995 naar Davos.
Niet wetende waarheen en dat er in vijf jaar drie opnames zouden volgen.

Vreemde mensen, de een nog zieker dan de ander. Met mij ging het natuurlijk goed. Ver van alles waar 
ik van hield. Moe, zwak, ingeteerd, niet wandelen of uitstapjes. Ziekenboeg, Davos Spital en Chur Spital. 
Ik vond het zwaar, vroeg mij af wat ik er deed… Toen niet doorhebbende dat ik vooral aan het uitrusten 

was en afstand nam van alles ver weg, en dat was nou precies wat er 
nodig was.

De opname werd korter dan gepland: mijn moeder kwam naar Davos 
om te vertellen dat ze ziek was. Ze leed aan, hoe ironisch, longkanker. 
Een week vol tranen en lachen volgde op de groep en ik ging met haar 
mee naar huis. Een klein jaar later overleed ze en was ik terug in Davos. 
Zo mogelijk nog beroerder dan de eerste keer. Omdat er behalve astma 
fysiek nog andere dingen loos waren, wilde opknappen niet zomaar 
lukken.

Zelf had ik in Nederland al langer aangegeven dat er iets niet goed 
zat en ook waar, maar ik was tot dan toe niet serieus genomen. Maar 
daar was dokter Aad Bron. Die luisterde en hoorde wat ik zei en heeft 
vervolgens alles in het werk gesteld om aan te tonen wat er aan de hand 
was. Geen leuk nieuws maar wel een stap op weg in het leren omgaan 
met én in behandeling. Ook dit keer heb ik mijn opname voornamelijk 
horizontaal of in een rolstoel doorgebracht. Na vijf maanden was ik 
klaar om in Nederland de nodige behandelingen en operaties te onder-

        gaan.

Ik heb in Davos beslissingen genomen die mijn leven volledig zouden veranderen. Na de eerste op-
name heb ik mijn relatie verbroken en na de tweede opname kwam er een ander huis. Nog weer later 
een andere baan en heb ik afscheid genomen van bepaalde mensen en dingen. Dat, in combinatie met 
de adequate behandeling die Aad Bron in gang had gezet, was de deur naar herstel. Van overleven 
naar leven, zelf de regie hebben over mijn eigen leven. Gehoord worden in wat je zelf voelt en weet. 
Grenzen leren voelen, accepteren en aangeven. Davos heeft me fysiek net genoeg accu en kracht
gegeven om geestelijk te kunnen groeien en thuis die voorwaarden te scheppen om echt te herstellen.

Nog één opname volgde in 2000. Dat was een opname van wandelen, sporten, naar buiten en echt weer 
in mijn kracht komen. Dat was de opname waarna ik weer ging werken, studeren en feestvieren.

Al met al heeft Davos mij vooral ruimte gegeven. Ruimte om uit te rusten, afstand te nemen, patronen 
te doorbreken in overtuiging en gedrag. Dat maakte dat het roer volledig omging en ik thuis een
nieuwe context creëerde die gezond en passend is bij wie ik ben. Fit en blij kwam ik in 2001 in mijn 
nieuwe huis terug, een leuke baan en een opleiding volgden.
En daar kwam mijn huidige echtgenoot spreekwoordelijk uit de lucht vallen. Een huwelijk, twee dochters, 
heel veel (yin) yoga en een eigen yogastudio volgden. Davos en de mooie bijzondere mensen die daarbij
horen: het is lang geleden, maar warm in mijn hart in het leven van nu. Ik ben vooral dankbaar en blij.

Natasja Bertens Hamstra
48 jaar - moeder van twee dochters - zen in haar eigen yogastudio

‘De hooggebergtebehandeling in Davos
heeft voor een belangrijk deel bijgedragen

aan de totale ommezwaai in mijn leven’
       Natasja op de Schatzalp in Davos, 1995
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In de lente van 1992 was ik ontzettend benauwd. Dat was ik wel vaker, maar nu heel extreem. Enkele 
jaren daarvoor was ik al opgenomen geweest in Davos, na acht maanden kwam ik in de zomer van 
1990 heel erg opgeknapt weer thuis.

Daarna volgden geen ziekenhuisopnames meer, tot die bewuste dag. Weer vroeg de longarts of ik 
iets speciaals had gedaan of dat ik met iets in aanraking was geweest waardoor ik zo benauwd was. 
Het enige wat toen in me op kwam, was dat ik misschien zwanger 
was. Na een test bleek dat het geval. Niet alleen zwanger maar ook 
doodsbang. Wat nu? Voordat ik zwanger raakte, heb ik lang getwij-
feld of ik een kindje wilde. Ik slikte namelijk veel prednison en ande-
re medicijnen. Een afspraak met een gynaecoloog in het ziekenhuis 
volgde snel. Ik bleek zwanger te zijn van een tweeling. Dat was he-
lemaal schrikken.

De prednison werd verhoogd, ik had geen andere keus. Na drie we-
ken volgde weer een echo. De tweeling bleek niet goed te groeien, 
wellicht door de prednison.  Ik was bang, zwanger en flink benauwd 
en had twee kindjes in mijn buik die niet goed wilden groeien. 

Na overleg kwam het voorstel naar Davos te gaan omdat ik daar eer-
der heel goed op reageerde. Ik wilde er alles aan doen om de kind-
jes gezond ter wereld te brengen. Dus eind juli naar Davos, manlief 
bleef thuis. Na enkele weken boekte ik al vooruitgang. De benauwd-
heid verminderde en ik kon zelfs volledig met de therapieën mee-
draaien. Het was spannend, in de kliniek was nog niet eerder een 
zwangere vrouw (van een tweeling) opgenomen geweest. Ik ging 
voor controles naar een Zwitserse gynaecoloog. Iedere drie weken een 
echo en de baby’s groeiden steeds beter. Ook kon de prednison flink omlaag. 

Ik werd goed opgevangen in de groep en door artsen en behandelaars, iedereen leefde heel erg mee. 
Het was soms best moeilijk. Om de zes of zeven weken kwam Fred een paar dagen langs en kochten 
we in het dorp leuke spullen voor de baby’s. Thuis had hij afleiding door aan de kinderkamer te wer-
ken met hulp van mijn vriendin. Elke keer stuurde ze foto’s wanneer er weer iets klaar was. Tegelijk 
met mij waren twee verpleegsters zwanger in het NAD. Met hen kon ik naar de zwangerschapsgym.

Weer moest er een keus gemaakt worden, bevallen in Davos of thuis. In ieder geval wilde ik Fred bij 
de bevalling. De artsen verwachtten dat als ik in Davos zou bevallen, de kinderen een voorsprong 
zouden hebben in verband met allergieën. Omdat aan het einde van mijn zwangerschap in het Spital 
in Davos maar een couveuse beschikbaar was, besloot ik toch naar huis te gaan.

Ik was bijna acht maanden zwanger toen ik naar huis ging. Met 37 weken kwamen twee jongens van 
ruim zes pond, Mike en Roy. Dankzij de opname in Davos hadden ze de groeiachterstand ingehaald. 
Drie dagen lagen ze ter controle in de couveuse, vooral omdat ik nogal wat medicijnen slikte.

Nu na 25 jaar kijk ik zeer positief op de opname terug. Zonder de mensen daar had ik nu niet twee 
prachtige kinderen gehad. Mike heeft ook astma en kan daar goed mee omgaan, ik zit weer volledig 
in het arbeidsproces en ben zeer blij dat ik de kans heb gekregen naar Davos te gaan.

Yolanda Verberne
47 jaar - moeder van tweeling Mike en Roy - zeer gelukkig met Fred

       Yolanda in Davos in 1992

‘In Davos hebben we de groeiachterstand van mijn 
ongeboren tweeling volledig aan kunnen pakken

en ik natuurlijk mijn astma’
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Erik Elferink

Langzaam, vrijwel onzichtbaar, maar later toch onmiskenbaar opdringerig heeft ‘hij’ zich in mijn da-
gelijkse leven opgedrongen. Wanneer ik ’s nachts, na een lange werkdag, wakker was van de extreme 
benauwdheid en de slapeloosheid die de prednison me bezorgde, dan zat hij naast me op de bank de 
herhalingen van gisteren met me mee te kijken. Wanneer ik ’s middags uitgeput in slaap viel, was hij 
het die zich voordeed als pakjesbezorger, Jehova’s getuige of medewerker van een callcenter om mijn 
broodnodige rust te verstoren.

Achteraf kun je zeggen dat ik zo geleidelijk aan hem gewend raakte dat ik niet meer zag dat hij steeds 
minder transparant werd. Hij nam onomkeerbaar de contouren aan van 
een roofdier dat me probeerde uit te putten om vervolgens genadeloos 
toe te slaan. Op een dag zat ik niet meer alleen in de auto, hij zat al op de 
passagiersstoel voor ik de auto van het slot had. Ik deed niet meer alleen 
boodschappen, hij stond erbij, klaar om met míj af te rekenen. 
Hij drong zich op in mijn gezin als een buitenstaander die veel langer 
bleef dan hij welkom was. Als een superbenauwde, uitgeputte en aan-
geslagen bokser ging ik door de ring en met steeds meer moeite hield 
ik me enigszins rechtop. Ik wilde en kon niet knock-out gaan, ik had 
een gezin om voor te zorgen, was onderweg naar de top en had daardoor 
een baan om voor te vechten. Dat in combinatie met ernstig allergisch 
astma zou een onmogelijke spagaat blijken.

Misschien verblind door het strijden voor een ‘normaal’ leven zag ik niet, 
of wilde ik niet zien of kon ik niet meer zien, dat het zijn hogere doel was 
de balans te verstoren. Deed ik dan niets om hem van mijn lijf te houden? 
Ja, natuurlijk. Maar hij kan je zomaar het gevoel geven dat het nog wel 
even kan. Dat grenzen geen harde gegevens zijn, maar oprekbare feno-

menen. En je wilt hem maar al te graag geloven. Ook periodes extra verne-
velen, kuren prednison, extra rust nemen, zo weinig mogelijk inspannen en proberen op die manier de 
geest weer in de longen te krijgen, bleken na verloop van tijd vruchteloze en kansloze pogingen. 
Hij manifesteert zich ergens in het gebied tussen onverantwoord wel doen en allang niet meer kunnen. 

Tenslotte kwam ik hem dan toch tegen, de man met de hamer. Na door hem compleet murw gebeukt te 
zijn, voelde ik de bijtende pijn van de totale uitputting en de nederlaag. Uiteindelijk krijg je door hem de 
rekening gepresenteerd. De vele bezoeken aan de spoedeisende hulp, de bijna evenzovele ziekenhuis-
opnames, de steeds maar stijgende hoeveelheden medicatie, de acht tellen op Schiphol, de knock-out in 
Davos. En die rekening bleek vele malen hoger en ingrijpender dan ik ooit had verwacht. En afdingen 
behoorde niet tot de mogelijkheden.

Mijn dank is groter dan ik in woorden kan uitdrukken. Zeker niet als laatste dank ik mijn longarts in 
Nederland die zo wijs was om mij tegen mijn zin naar Davos te verwijzen. Daar in het hooggebergte, ver 
van de voor mij verwarrende realiteit in Nederland, heb ik uiteindelijk na een aantal opnames in het 
Nederlands Astmacentrum Davos mijn astma en daarmee mijzelf weer op de rit kunnen krijgen. Door 
onder andere psychomotorische therapie (PMT) en de psycholoog heb ik wapens in handen gekregen 
om de man met de hamer te verslaan. Elke discipline, van verpleging via bewegingstherapie tot longarts 
en alle anderen die de hooggebergtebehandeling binnen het astmacentrum in Davos mogelijk maken, 
heeft daar aan bijgedragen. Dat was me zonder hun hulp en expertise en de vrijwel allergeenvrije lucht 
nooit alleen gelukt.

63 jaar - vormgever, illustrator en straatfotograaf 

‘Uiteindelijk kon ik hem niet langer ontlopen.
De man met de hamer’

            Erik op de Pischa in Davos, 2007
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Daniël en Simone Siemens
33 en 32 jaar - twee zonen en een dochter - van jeugd  tot complete gezinsopname

Meerdere keren zijn we opgenomen geweest in het astmacentrum in Davos. In onze jeugd op de
kindergroepen, zelfs een keer samen. We hebben allebei ernstig astma en gebruiken veel medicatie, 
waaronder veel prednison. Het Nederlands Astmacentrum Davos heeft ons iedere keer weer de moge-
lijkheid gegeven ons een periode goed te voelen en met veel energie en minder medicatie terug te
komen. 

Twee opnames willen we benadrukken, die hebben grote gevolgen gehad in ons leven. In 2005 zijn 
we beiden opgenomen geweest, toen net in de ‘nieuwe’ kliniek in Wolfgang. We kwamen elkaar na 
zoveel jaren weer tegen, nu op de volwassenenafdeling. We waren er 
niet best aan toe, veel prednison en geen conditie. Net als in voorgaan-
de jaren knapten we heel snel op, dat is toch altijd een wonder. 
We konden ook nu weer flink de medicatie afbouwen. Deze opname was 
zo bijzonder voor ons omdat we verliefd werden en besloten samen 
verder te gaan. Eenmaal in Nederland hebben we eerst kort samenge-
woond bij de ouders van Daniël en kregen we snel een huisje.

Inmiddels hebben we een prachtig gezin. Noëlle, Jamie en Dani hebben 
helaas allemaal ook astma, allemaal in een andere mate. Noëlle heeft het 
minst last. Jamie heeft geregeld last van acute aanvallen van astma en 
moet dan ook flink aan de prednison. Dani is te vroeg geboren, zijn long-
etjes waren nog niet volgroeid waardoor hij een hele slechte start had. 
Hij was echt ons zorgenkindje, bleef een klein ziek vogeltje en groeide 
slecht. Echt zorgwekkend.

Omdat het in 2011 zowel met ons, als met de kinderen helemaal niet 
lekker ging, is er een machtiging voor opname aangevraagd voor ons 
en de twee jongsten. We zijn toen als compleet gezin, dus ook met 
Noëlle erbij, opgenomen in het NAD. Hierbij hebben we ook veel hulp van de Vereniging Nederland-
Davos gehad waar we nog steeds heel dankbaar voor zijn. We hebben een goede tijd gehad in Davos. 
Wat was alles goed geregeld en was iedereen lief voor ons. We kregen een eigen plek/afdeling. Wanneer 
de kinderen naar school gingen, konden wij aan ons eigen programma werken.

Allemaal hebben we gesport, gezwommen en fysiotherapie gehad. Alles wat we gewend waren tijdens 
onze ‘eigen’ opnames. Maar nu dan met het hele gezin, en wat knap je zelf op wanneer je ziet hoe je 
kinderen opknappen! Zelfs Jamie kon snel zonder prednison én naar school. Dat was iets waar hij thuis 
nog helemaal niet aan toe was gekomen omdat hij steeds te ziek was. Noëlle ging ook naar school en 
kon bij thuiskomst zo weer verder. Niets gemist, sterker nog, zelfs bijgespijkerd. De kinderen hebben 
het nog vaak over juf Jenny en de tijd dat ze zich zo goed voelden in Davos.

Dani kon in Davos regelmatig mee doen op de (Duitse) crèche. De eerste Duitse woordjes waren een 
feit. Eindelijk werd de reeks longontstekingen die hij steeds had, doorbroken. Het begon een kindje 
te worden wat een beetje ging ‘leven’. Dani is intussen een echte sportman geworden. Hij turnt en 
voetbalt. Bij voetbal wordt hij geregeld gescout. Ondanks zijn eczeem is het gelukt zijn zwemdiploma 
te halen.

We kunnen én willen ons niet voorstellen wat er met ons en ons gezin gebeurd zou zijn als Davos en 
het NAD er niet zouden zijn geweest. We zijn hier eeuwig dankbaar voor!

Noëlle, Jamie en Dani bij de Davosersee

‘We kunnen en willen ons niet voorstellen wat 
er met ons en met ons gezin gebeurd zou zijn als 

Davos en het NAD er niet zouden zijn geweest’ 
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Tinie Goedhart
51 jaar - astmapatiënte - laat zich niet afpoeieren

                                      Tinie in Davos

Vijf keer kreeg ik een weigering om naar het Nederlands Astmacentrum Davos (NAD) te gaan. Ander-
half jaar heeft het geduurd voor ik er eindelijk terecht kon. ‘Medisch specialistische zorg komt niet 
altijd voor vergoeding in aanmerking. Zelfs niet als het u helpt of als uw arts het nodig vindt’, was het 
bericht van de zorgverzekeraar bij de eerste afwijzing. Het leidde tot boosheid, frustratie en machte-
loosheid.

Er kwam advies van Merem om eerst af te wachten. Vijf maanden later werd me door het NAD ge-
vraagd een bezwaarschrift te schrijven. Nog weer later om rechtsbij-
stand in te zetten en een machtigingsafgifte af te laten dwingen door 
meester Gerrit Jan Pulles, die dat al vaker voor anderen had weten te 
bewerkstelligen. Mijn bezwaarschrift werd afgewezen. Rechtsbijstand 
wilde eerst zelf onderhandelen met de verzekering maar toen bleek 
dat deze hardnekkig bleef weigeren, droegen ze mijn dossier over aan 
Pulles.

Ondertussen ging mijn gezondheid achteruit. De benauwdheid nam toe 
en ook de complicaties als gevolg van een toenemende hoeveelheid 
medicatie. Ongetwijfeld heeft ook de spanning geen positief effect gehad.

Teleurstelling volgde op teleurstelling. Mijn longarts verwees me nog 
naar een astma-expertisecentrum. De zorgverzekeraar bleef om onbe-
nulligheden afwijzen en adviseerde me een nieuwe aanvraag in te dienen. 
De advocaat ondersteunde dit. Intussen had hij bij de zorgverzekeraar 
data opgevraagd om elkaar voor een kort geding te ontmoeten, mochten 
ze opnieuw weigeren.
 
Naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen van het expertise-

centrum én de activiteiten van Pulles kwam er per direct een machtigingsafgifte. De eerste de beste 
opnamemogelijkheid kon ik weg. Ik kon het niet geloven en werd boos. Na anderhalf jaar weigeren om 
allerlei onzinnige redenen werd ineens toestemming gegeven. Er kon geen excuus van af terwijl door 
toedoen van de verzekeraar mijn gezondheid anderhalf jaar is geschaad! 

Eenmaal in Davos knapte ik snel op. De stress rond het moeizame proces kon ik loslaten. Na een paar 
weken kon ik medicatie afbouwen en uiteindelijk met veel middelen stoppen, zelfs met de Prednison! 
Helaas moest ik wel aan de hydrocortison omdat de bijnierschors niet op gang kwam, wat ook weer 
de nodige beperkingen met zich mee bracht.

Nog altijd steekt het me dat een verzekering zoveel macht heeft en zo over jouw leven kan beslissen. 
Het is triest dat er voorbij wordt gegaan aan wat een afwijzing doet met de gevoelens. Daarbij leidt het 
tot averechtse effecten op de gezondheid van de verzekerde. Het  kost meer geld dan wanneer er wordt 
gekozen om de beste behandeling zo snel mogelijk in te zetten en te vergoeden. Ook dat ik ruim een 
jaar langer steroïden heb moeten slikken, wat mogelijk blijvende schade heeft aangericht, neem ik de 
zorgverzekeraar kwalijk.

Ik kan me voorstellen dat mensen afhaken en de strijd met de zorgverzekering niet zien zitten. Bij mij 
is het goed gekomen. Ik heb me niet laten afpoeieren en ben uiteindelijk in het NAD terechtgekomen en 
heb er veel kunnen bereiken.

‘Door continu af te blijven wijzen, hoopt de 
zorgverzekeraar dat je het opgeeft.

Een keuze die ik me niet kon veroorloven’
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Na twee succesvolle opnames in het Nederlands Astmacentrum Davos (1986-1988 en 2009) mocht 
ik in 2015 voor de derde keer naar het NAD. Met de resultaten van de vorige opnames in mijn gedach-
ten had ik er het volste vertrouwen in dat ook deze derde opname profijt zou opleveren. Ergens in 
mijn hoofd wist ik wel dat er een doemscenario zou kunnen zijn, maar ach ik had twee goede opna-
mes gehad dus daar hield ik geen rekening mee.

Had ik dat maar wel gedaan, want hoe anders zou het uitpakken.  Al snel 
werd na longfunctieonderzoek duidelijk dat het allemaal een moei-
zaam traject zou (gaan) worden.
De gemeten diffusiewaardes waren dermate slecht dat we ons af heb-
ben gevraagd of een verblijf op hoogte medisch nog wel verantwoord 
zou zijn.

Mijn wereld stortte in, ik had het gevoel dat het kleine beetje lucht 
dat ik nog had me ook nog werd afgenomen. Ik was het NAD toch een 
beetje als reddingboei gaan beschouwen. Lukt het in Nederland niet, 
dan is er nog de mogelijkheid om alles op de rit te krijgen in het NAD.

“Is het medisch verantwoord om te blijven?” Het was een opmerking 
die ik niet wilde horen, het doemscenario. In goed overleg hebben we 
besloten om de opname door te zetten, negen weken te laten duren in 
plaats van twaalf en eruit te halen wat erin zat. Jammer genoeg was het 
bitter weinig. Doordat het ineens allemaal heel anders werd dan ik 
me had voorgesteld, zelfs met de bescheiden doelen die ik voor 
deze opname had geformuleerd, was het een bijzonder lastige opname. 

Fysiek ging het erg moeizaam en mentaal werd er ineens ook nogal wat van me gevraagd. Samen met 
het team van het NAD én de patiëntengroep, ze hebben me uitermate goed begeleid, heb ik me door de 
opname geworsteld. Na negen weken ging ik min of meer gedesillusioneerd weer terug naar Neder-
land, er was immers weinig veranderd. Hoe moest het nu verder? 
Was mijn reddingboei verdwenen? Realistisch gezien was de kans dat ik nog eens terug zou kunnen, 
praktisch gereduceerd tot nul. Maar goed, je weet het natuurlijk maar nooit. Een kans, hoe klein ook 
is ook een kans!

Na een paar maanden terug in Nederland merkte ik dat de opname toch iets had opgeleverd. Ik was 
in staat om de draad stevig op te pakken. Ik merkte dat ik door de nieuw opgedane en opgefriste 
aanwezige kennis zoveel goede bagage had, dat ik alles nog beter in perspectief kon zien. Hierdoor 
heb ik mijn netwerk (zorg - sociaal - werk) nog beter kunnen stroomlijnen om optimaal te kunnen 
functioneren. Dat is voor mij, pas na de opname, de grote winst geweest van de derde opname in het 
NAD. Hoewel ik had gehoopt op een ander soort profijt, was er wel degelijk profijt. Het was echter 
pas achteraf merkbaar. Ik had daar helemaal niet bij stilgestaan en het was voor mij naderhand een 
uitermate aangename constatering dat het dus allemaal niet voor niets was geweest.

‘Het venijn zat al aan het begin van de opname. 
Gelukkig bleek er ook nog een 

verrassend positief  staartje aan te zitten’

Harry Oosterman
44 jaar - raspositivist 

      Harry in Davos in 2015
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Na ruim dertig jaar hoesten en benauwd zijn, kon ik niet meer functioneren. Mijn longarts adviseerde 
een opname in Heideheuvel in Hilversum en als snel kreeg ik de vraag of ik mee wilde doen aan het 
hooggebergte-onderzoek. Door loting zou ik dan drie maanden naar Heideheuvel óf naar Davos gaan. 
Dat was geen gemakkelijke beslissing, drie maanden weg vond ik geen prettig vooruitzicht. Ik heb 
veel gesprekken gehad met partner, familie, vrienden en de werkgever. Allen zeiden ze dat ik deze 
kans met beide handen moest aangrijpen. Ik werd ingeloot voor Davos en zondag 24 april 2016 vloog 
ik onder begeleiding van een verpleegkundige met drie medepatiënten naar Zwitserland.

Dit was een unieke kans waaruit ik voor mijn gezondheid alles wilde 
halen wat er te halen was. Na onderzoeken en gesprekken met long-
arts en psycholoog werd steeds duidelijker wat er aan de hand was en 
hoe dat aan te pakken.

Met de psycholoog hebben we mijn prikkelgevoeligheid uit elkaar ge-
trokken in een fysiek deel (luchtkwaliteit, koud/warm, geuren en 
dergelijke) en een deel dat werd versterkt door emoties en emotio-
neel vermijdingsgedrag. De psychologe stelde EMDR voor om dat aan 
te pakken. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Re-
processing en de therapie wordt onder andere gebruikt bij mensen die 
last blijven houden van ingrijpende gebeurtenissen.

Ik vond het idee doodeng, maar voelde me dermate op een veilige plek 
en in goede handen dat ik het ben aangegaan. Met praktijkopdrach-
ten ging ik mijn prikkelgevoeligheid verminderen. Samen hebben we een 
Terugvalpreventieplan opgesteld waar ik nog steeds profijt van heb.

Conditioneel ben ik ontzettend verbeterd. Met hulp van fysiothera-
peute en de bewegingsagoog heb ik mijn doel bereikt. Ik heb de lange 
wandeling over de bergkam aan de overkant van de kliniek gemaakt. 

Bij de psychomotorisch therapeute heb ik veel over mezelf geleerd, mijn valkuilen en hoe mijn energie 
zo goed mogelijk te verdelen. De laatste les heb ik met mijn partner gedaan om ook hem inzicht te geven 
in mijn beperkte energie en hoe hij mij daarbij kan helpen.

Met mijn zorgcoördinator en de verpleegkundige hebben we mijn Actie-AstmaPlan opgesteld waarin 
precies wordt omschreven wat ik moet doen bij welke klachten en welke medicijnen ik dan moet ge-
bruiken. Maar ook wanneer ik moet opschalen naar huisarts of longarts.

Na de opname moest ik alles toepassen. En dat is niet makkelijk. Je hebt de neiging grenzen te verleg-
gen, maar wordt al snel geconfronteerd met de consequenties. Met vallen en opstaan zit het plan nu 
goed tussen de oren en heb ik er enorm veel profijt van.

Voor de opname werkte ik fulltime. Hoe slechter ik me voelde hoe meer ik bezig was, op het werk en
daarbuiten. Niet bezig willen zijn met ziekte en emoties, maar met leuke dingen. Adrenaline door mijn 
lijf pompen om verder te kunnen. Nu weet ik dat ik roofbouw heb gepleegd.

Mijn leven nu is totaal anders. Ik heb mijn ziekte en beperkingen geaccepteerd en geleerd daarmee 
om te gaan. Ik werk niet meer en heb mijn leven nu ingericht om te behouden wat ik nog heb aan
longcapaciteit en het beheersbaar houden van mijn astma. Ik geniet gedoseerd, maar met volle teugen, 
van alles wat het leven mooi maakt, zoals partner, familie, vrienden, natuur en hobby’s. Dat heb ik te dan-
ken aan mijn opname en het multidisciplinair team in Davos.

  Yvon in Davos

Yvon van de Velden
64 jaar - was prikkelgevoelig - is nu levensgenieter met extreem groene vingers

‘Ik geniet nu weer van het leven,
gedoseerd, maar met volle teugen’
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Ik ben ergens tussen de acht en twaalf keer opgenomen geweest in Davos, ik weet het eigenlijk niet 
precies meer. Het waren er vele keren, dat zeker. Op een leeftijd van dertien jaar werd ik opgenomen in 
Heideheuvel in Hilversum. Daar ging het niet beter met me, ik heb een zeer allergisch astma en ik knapte 
absoluut niet op in Nederland. Daarom ben ik direct vanuit Hilversum doorgestuurd naar Davos, deed 
daar mee met het project KKO (korte kinderopname), dus na negen weken ging ik weer naar huis.

Al snel ging het helaas weer niet goed en via Heideheuvel kwam ik wéér in het Nederlands Astma-
centrum Davos terecht. In totaal ben ik toen zo’n 3,5 jaar achtereen opgenomen geweest. 
Dat heeft me best gevormd. Kinderen kunnen erg hard zijn en ik werd 
mede hierdoor een behoorlijk bijdehante jongen. Na deze periode heb ik 
heel lang gezegd: ‘naar het NAD, echt nooit meer!’ Ik ben dan ook twaalf 
jaar niet meer opgenomen geweest.

In die twaalf jaar heb ik ontzettend mijn best gedaan om net te doen alsof 
ik niét voortdurend door een rietje moest ademen. Door mijn allergieën voelt 
het namelijk altijd net of je niet gewoon vrij kunt ademen. Je moet erg je best 
doen en het ademen kost dan ook erg veel energie. Ik wilde, hoe dan ook, 
werken. En dat heb ik ook een poosje volgehouden. Maar ja, op een gegeven 
moment begint het lichaam toch te protesteren. En dan is het op een gegeven 
moment zo op, dat je geen keus meer hebt en ben ik toch weer naar Davos 
gegaan.

Davos blijft iets wonderbaarlijks. Zodra ik er aan kom, knap ik direct op. Het 
rietje is weg en mijn longen gaan ‘open’. Ademen is weer gewoon mogelijk. 
Ik ben fysiek heel sterk. Dus als ik dan eenmaal weer fatsoenlijk kan 
ademen en niet meer benauwd ben, wil ik er ook direct flink tegenaan 
gaan. Mijn valkuil is dan dat ik te veel doe en dat bijvoorbeeld mijn knieën protesteren.

Wanneer ik het goed aanpak, is mijn conditie weer heel snel terug. Ik doe daar dan ook echt alles aan. 
Mijn motto is om zo snel als mogelijk, zo veel als mogelijk uit mijn opname te halen. Tijdens een van 
mijn opnames heb ik zelfs een fietstocht gemaakt, over de Albulapass heen en terug over de Flüela-
pass. Je snapt niet dat als je dan weer terug bent in Nederland je direct weer ‘vierkante wielen’ hebt. 
Zelfs na zo vaak opgenomen te zijn geweest, blijft het een tegenvaller wanneer het thuis direct weer wat 
minder met je gaat.

In Nederland probeer ik de conditie die ik heb opgebouwd in Davos iedere keer zo lang mogelijk vast 
te houden. Soms gebeuren er echter dingen waar je geen vat op hebt, zoals bijvoorbeeld een operatie. 
Dan is je conditie weer heel snel weg en zie het dan maar weer eens op te bouwen. Dan zou je heel goed 
even dat extra zetje van de lucht en de begeleiding van het NAD en Davos kunnen gebruiken.

Vroeger als kind was denken aan het NAD of Davos echt een nachtmerrie. Maar nu wanneer ik eraan 
terug denk, was dat wel de periode waarin ik echt kind kon zijn. Ik was niet dat mannetje wat in 
Nederland niet mee kon met zijn vriendjes, in Davos behoorde ik zelfs bij de ‘beteren’. Eigenlijk was 
de beste tijd van mijn jeugd de periode dat ik opgenomen ben geweest in Davos.

Huib Hoornweg
47 jaar - buitenmens - allergisch XXL - vaak opgenomen - supporter van het NAD

     Huib in Davos in 1988

‘Het NAD is ook een waanzinnig 
goeie club hoor. Daar heb ik al sinds mijn 

jeugd ontzettend veel aan gehad’
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Christien Dawud Eisho
52 jaar - Irakese - moeder van vijf  kinderen - beleefde een wonder in Davos

Ik ben geboren in Irak. In januari 1999 kwam ik samen met mijn man en vijf kinderen naar Nederland. 
Ik kan me nog goed herinneren dat er toen veel sneeuw lag en ik mezelf redelijk goed voelde. 
Maar naarmate het jaar vorderde, werd het warmer en vochtiger en daar kon ik, vanwege mijn astma, 
heel slecht tegen.

Als kind had ik geen astma, dat is pas gekomen tijdens de zwangerschap van onze jongste. Ik was toen 
steeds erg benauwd maar ik kon geen medicatie nemen zoals antibiotica en prednison, want dat was niet 

goed voor het kindje. Ook na de geboorte hield de benauwdheid aan. 
Ik kon toen wel medicatie gebruiken, gelukkig. Ik was in Irak onder
behandeling van een huisarts en niet van een specialist. In Irak is de lucht 
droog, en dat scheelt enorm.

In Nederland ging het met mijn astma zeker niet beter. Sinds 2003 ben 
ik dan ook onder behandeling bij een longarts. Ik verloor mijn werk 
als productiemedewerker bij een medisch bedrijf doordat ik vaak ziek 
was. Geregeld belandde ik in het ziekenhuis. Tot in mei 2016 mijn
longverpleegkundige voorstelde om een behandeling in Davos aan te 
vragen. Ik had nog nooit van het Nederlands Astmacentrum gehoord! 
Toen ze me uitlegde wat een opname in Davos zou betekenen, schrok 
ik wel een beetje. Drie maanden weg van huis, man en kinderen. Dat vond 
ik wel heel moeilijk. Maar zo kon het ook niet langer. 

Helaas werkte de zorgverzekeraar niet mee en moest er zelfs een rechts-
zaak komen. Ik ben daarbij goed geholpen door de Vereniging Nederland-
Davos en verpleegkundig intaker Lucie Roeken van het Nederlands 
Astmacentrum Davos (NAD). Op 15 mei was de rechtszaak en bij
binnenkomst vertelde de rechter al dat het een beetje gek was dat we 

er waren. Ik had volgens de rechter gewoon recht op behandeling in Davos. Na een gesprek op de gang 
met de verzekeraar kreeg ik toestemming en toen was ik ook binnen twee weken in Davos.

Daar gebeurde echt een wonder. Ik kwam helemaal kapot aan in Davos, sliep al maanden niet meer 
goed, moest ’s nachts ook veel vernevelen en extra medicatie slikken. Al na de derde nacht sliep ik in 
een keer door. Wat geweldig! Nu kon ik echt bijkomen/bijslapen. Je merkt direct de droge lucht. Dat, 
én natuurlijk de hele behandeling in het NAD, heeft er voor gezorgd dat ik ontzettend snel opknapte.

Ik heb een hele goede tijd gehad in Davos. Alle behandelaren zijn helemaal super en hadden ook veel 
geduld met me. Ik spreek en versta heel goed Nederlands maar bij de dokter moest ik nog wel eens 
vragen om extra uitleg. Die medische woorden zijn toch vaak wat lastig. Ook bij de GVO-lessen ging 
het af en toe iets te snel. Dan schreef ik alles op en zocht het later op met Google Translate of ik vroeg 
het nog eens na bij de verpleging. 

Ik heb ontzettend veel geleerd in het NAD. Ook hoe ik nu thuis er voor kan zorgen dat het goed met me 
blijft gaan. Het Astmaplan is ook iets wat ik steeds dicht bij me in de buurt heb. Zodra ik ook maar iets 
in het oranje kom, neem ik maatregelen. Ik zorg er echt wel voor dat ik het niet meer zo achteruit laat 
gaan, zo ver wil ik het niet meer laten komen. Ik ben nu bijna een jaar thuis en heb nog maar een keer 
een kuurtje nodig gehad. Het gaat echt supergoed met me. Davos heeft me heel veel goeds gebracht!

 Christien vlak na aankomst in Davos

‘De lucht in Davos is net zo 
droog als in Irak, en daar werden 

mijn longen heel blij van’
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Mieke Wierenga
47 jaar - moeder van twee  kinderen - kleurrijke creatieveling

‘Mijn opnames in Davos 
hebben mijn leven weer kleur gegeven, 

letterlijk en figuurlijk’

Ik denk wel eens: ‘Hoe had mijn leven eruit gezien zonder de opnames in het Nederlands Astmacen-
trum Davos?’ Had ik inderdaad in een rolstoel gezeten rond mijn veertigste, zoals mijn toenmalige 
longarts een keer tegen me zei? Had ik dan ook kinderen gekregen?

Mijn eerste opname was in 2002, ik was er niet best aan toe. In het NAD wordt niks je in de schoot ge-
worpen. De hele opname moet je knokken en keihard werken om er bovenop te komen. In het NAD 
is dat mogelijk, werken aan jezelf, werken aan je conditie, het vergroten van je medicijnkennis en het 
leren omgaan met je astma. Je krijgt handvatten om tijdig in te 
grijpen bij verslechtering en om te leren doseren in wat je doet.

Langzaam kwam de energie terug om naast het overleven, wat ik al 
jaren deed, ook weer leuke dingen te doen. In Davos herontdekte ik 
mijn creatieve kant die ik ver weggestopt had. Overleven stond name-
lijk met stip op nummer 1.

Iedere mogelijkheid greep ik aan om naar de speciale ruimte te gaan 
waar je aan allerlei creatieve activiteiten kon deelnemen. Breien,
werken met speksteen, verven, er was veel mogelijk. Vaak mocht je 
ook spullen lenen, om op de afdeling verder te werken. Ik werd er 
rustig van in mijn hoofd. Mijn ademhaling kreeg ik nu, zonder na te 
denken, vaak wél onder controle.

Eenmaal thuis wilde ik de creativiteit in mijn leven houden. Naast 
mijn kinderen is dat nu het belangrijkste dat mij op de been houdt in 
goede en slechte tijden. Ik kleur veel, met name stempelafdrukjes 
en digitale platen. Ik zit inmiddels in twee leuke designteams, waar 
ik blogberichten en Youtube-video’s voor maak. Ook komen die be-
richten op mijn eigen blog www.miekescreaworld.blogspot.nl

Een van die teams waarbij ik nu bezig ben, is het Colourstock Design-
team. Dit bedrijf is de importeur van veel kleurmediums waar ik mee 
werk zoals Copic Markers, potloden van Derwent, Aquamarkers en Pan Pastel. Ik laat dan stap voor 
stap zien hoe je iets in kunt kleuren en de verschillende mediums kunt combineren.

Het tweede team is ter promotie van een hobbywinkel in Leeuwarden, Hobbycompleet de Duif. 
Zij sturen elke maand producten op die ik voor ze promoot. De kaarten die ik maak, stuur ik op en 
hangen zij in de winkel ter inspiratie voor de klanten. Ook worden ze meegenomen naar hobbybeur-
zen. Ik volg wel eens een cursus of een workshop en ik geef er zelf ook wel eens een. Af en toe sta ik 
zelf op een hobbybeurs. Ik kan namelijk onmogelijk alles houden wat ik maak…

Mijn leven ziet er na de opnames dus heel anders uit. Het NAD heeft mij mijn leven teruggegeven. 
Ik sta weer volop in het leven in plaats van op een dood zijspoor. Mijn leven heeft weer kleur, letterlijk
en figuurlijk.

Tijdens mijn recentste opname in 2015 heb ik zelfs een deel van mijn Copic Markers meegenomen en 
dus kon er minder aan kleding en schoenen mee. Ik moet kunnen kleuren, waar ik ook ben.

Tijdens deze laatste opname in 2015 heb ik de Schwarzhorn beklommen, wat een overwinning! Dit 
is een hoogtepunt dat ik niet snel zal vergeten. Eenmaal boven stond ik voor één moment on the top 
of the world. En toen dacht ik: ík ben de baas over mijn leven en níet mijn astma!

 Mieke in Davos in 1988 
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Mijn opname in het Nederlands Astmacentrum Davos is één hele grote leerschool geweest, op velerlei 
gebied. Ik kwam daar binnen met een kennisniveau van bijna nul wanneer het gaat om astma of 
medicatie en dergelijke. Ik was helemaal op, mijn lijf helemaal ‘uitgewoond’. Mijn verblijf in Davos 
heeft ervoor gezorgd dat ik nu weer een leven heb!

In 2007 heb ik een fikse longontsteking gehad en na die tijd ben ik eigenlijk nooit meer goed opgeknapt. 
Ik werkte en was een sportieve jongen. Dat alles ging niet meer. Er werd astma geconstateerd en 

ik kwam onder behandeling van een longarts. Hij stelde voor dat een 
opname in het NAD goed voor me zou zijn. En zo ging ik in 2009 voor 
de eerste keer naar Davos.

Ik knapte eindelijk op, kreeg energie en conditie. Alle kennis uit de ge-
zondheidsvoorlichting heb ik opgeslurpt. Al deze GVO-lessen heb ik 
zelfs twee keer gevolgd, want wat kwam er toch een berg informatie op 
me af.

In 2010 volgde een tweede opname. Ik was lekker opgeknapt in 2009 
maar het ging in Nederland toch nog steeds niet goed. We konden bij 
sommige dingen de vinger niet op de zere plek leggen.

Een van de dingen die ik inmiddels ‘normaal’ was gaan vinden, was dat 
ik na het eten vaak direct naar het toilet moest en al het eten vanuit mijn 
maag er via de omgekeerde weg weer uitkwam. Dat gebeurde me in 
Nederland ook heel vaak en het werd afgedaan met ‘maar u eet veel te 
snel’, of ‘meneer, u bent zo zenuwachtig’. En als dat maar vaak genoeg 
tegen je wordt gezegd, ga je het geloven.

In het NAD ben ik met de longarts en natuurlijk de diëtiste met dit 
probleem aan de slag gegaan. Samen kwamen we erachter dat er een 

groot probleem op het gebied van voedselallergie/-intolerantie aan ten grondslag lag. Bijwerking was 
dat ik ook benauwd werd. Hals en keel zetten op en ademen werd een stuk moeilijker.

In Davos konden we al een en ander in kaart brengen en de diëtiste verwees me, bij thuiskomst in 
Nederland, door naar het ErasmusMC. Daar is uiteindelijk, na veel testen, een allergielijst uit ontstaan 
waardoor ik nu eindelijk goed weet waar ik aan toe ben.

Ik heb in Davos ontzettend goed geleerd naar mijn lijf te luisteren. En doordat ik nu weet wat er écht
allemaal aan de hand is, ben ik mentaal ook stukken sterker geworden. Ik let nu heel goed op mijn 
voeding, al blijft dat altijd een gepuzzel tot en met. Zo ben ik niet allergisch voor eieren en tóch reageer 
ik allergisch op eieren van één bepaalde supermarkt. Wat blijkt: de kippen waar deze eieren van af-
komstig zijn, worden gevoerd met onder andere visvoer en daar blijk ik dus wél allergisch voor te zijn. 
Inmiddels heb ik een goede eierenboer gevonden die in zijn voer niets gebruikt waar ik niet tegen kan 
en zo kan ik weer lekker van een eitje genieten.

Met heel veel hulp van de mensen van het NAD is het dus gelukt om de puzzel van mijzelf stukje voor 
stukje op te lossen. De oorzaken zijn gevonden. Ik herken nu de signalen van mijn lichaam en kan het 
veel beter opvangen als het toch een keer mis gaat. De regie heb ik weer in handen en hierdoor mijn 
leven weer terug!

Elwin onderweg naar de waterval 
in Sertig, 2009 

Elwin Elich
51 jaar - astma en voedselallergie - HCD-fan - (ijs) Hockey Club Davos

‘De regie die ik had over mijn leven 
was flink aangetast, maar sinds Davos 

heb ik die weer helemaal terug’
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Mijn medische geschiedenis is best ingewikkeld. In 2010, ik was toen twaalf, werd ik geveld door een 
hersenontsteking (encefalitis). Sindsdien heb ik te kampen met fikse astma- en vooral ook zeer ernstige 
eczeemklachten. Door die hersenontsteking kan ik helaas niet veel prikkels verdragen. Het last hebben 
van astma en eczeem én het behandelen ervan, betekent continu nadenken. Hoe staat mijn eczeem er 
voor? Welke zalf moet ik nu smeren? Ik heb een heel arsenaal aan zalven in huis. Wat ga ik doen van-
daag? Moet ik daarvoor extra puffers nemen? En wat als…? 

In 2013 deed ik mee met een onderzoek naar de behandeling van
eczeem en werd daarvoor, samen met vijf andere jongeren, voor zes 
weken opgenomen in het Nederlands Astmacentrum Davos, toen nog 
in de Wolfgangkliniek. Ik wist niet wat me overkwam. Mijn eczeem, 
die in Nederland vrijwel onbehandelbaar leek, ook met de zwaarste 
hormoonzalven, lichttherapie en noem maar op, was binnen een paar 
dagen vrijwel verdwenen! 

Het was echt letterlijk en figuurlijk een verademing om ineens een 
gaaf velletje te hebben en je niet ’s nachts helemaal gek (en stuk) te 
hoeven krabben van de jeuk. Ik durfde gewoon een T-shirt te dragen 
met korte mouwen, je medepatiënten hebben immers ook littekens 
en wondjes van het krabben.

Ik was niet meer de enige met eczeemklachten en dat gold ook voor 
mijn astma. Wat was het een verademing om in de spiegel te kunnen 
constateren dat ik een gewoon roze gezicht had, in plaats van een 
rood gevlekt gezicht. Wat een opluchting om een hele andere kant 
van mezelf te kunnen zien. Even geen benauwde toestanden meer 
en een bijkomend voordeel: in Davos had ik lang niet zoveel puffers meer nodig als in Nederland. 

Ik heb er geleerd aan mijn conditie te werken maar ook om mijn grenzen te verleggen. Nooit had ik 
gedacht nog eens een berg te beklimmen of - en dat is voor een ander misschien heel normaal - in een 
zwembad te durven zwemmen. Wanneer je de hele dag bezig bent met zalfjes en puffers, dan gaat al je 
energie daar in zitten en blijft er maar heel weinig over voor andere dingen. Je wereldje wordt wat dat 
betreft steeds kleiner en mijn eerste opname in Davos heeft laten zien dat het dus ook anders kan en 
daar ben ik echt heel blij om. 

Na mijn opname in 2013 ben ik nog tweemaal opgenomen geweest. Eenmaal voor zes weken in 2015 
en in februari 2018 werd ik voor twaalf weken opgenomen. Drie maanden in Davos is overigens wel 
heel wat anders dan twee maal zes weken en toch heb ik geen moment getwijfeld of ik het wel of niet 
zou doen.

Uit ervaring weet ik immers dat Davos de enige plek is waar ik zeker weet dat zowel mijn eczeem als 
mijn astma daar redelijk snel onder controle zijn te krijgen. Dat geeft rust, ook omdat er een heel team 
achter je staat die met je meedenkt en waar je op terug kunt vallen als het even niet mee blijkt te zitten. 
Zoals het moment toen bleek dat mijn bijnierschors er tijdelijk de brui aan had gegeven. Het is geluk-
kig allemaal weer goed gekomen. En dat geeft precies weer hoe ik over het NAD denk. Wat er ook
gebeurt, het komt altijd wel weer goed in Davos!

‘Davos: de plek waar ik mezelf  ben 
zónder die hele waslijst aan klachten’

Sander Knip
bouwjaar 1997 - dus reken zelf maar uit hoe oud ik ben

      Sander in Davos in 2018
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Bent u net zo onder de indruk van de verhalen van de mens achter de patiënt na de hoogge-

bergtebehandeling als ik? En is het u opgevallen hoe positief hun instelling is, ondanks de 

zware ontberingen en het afzien die ze vanwege hun ziekte hebben doorstaan? Voor de meer-

derheid van de mensen in Nederland is gewoon ademen de normaalste zaak van de wereld. 

Voor mensen die naar Davos verwezen moeten worden is het een dagelijkse, loodzware strijd 

die ze stukje bij beetje aan het verliezen zijn.

Wanneer ik deze verhalen lees, ben ik trots dat ik directeur ben van het Nederlands Astma-

centrum in Davos en dat wij met onze kliniek zo’n belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de 

kwaliteit van leven voor mensen met ernstig astma.

We zijn de Vereniging Nederland - Davos dankbaar dat zij het initiatief hebben genomen om 

dit boek tot stand te laten komen. Vooral wil ik alle geportretteerden bedanken dat zij zo open 

zijn geweest om hun verhaal met u en ons te willen delen. Als niet-astmapatiënt kun je pro-

beren je voor te stellen wat het is om chronisch ziek te zijn. Je kunt je proberen te verplaatsen 

in de situatie van iemand die opgenomen wordt in Davos. We zien natuurlijk hoe mensen op-

knappen wanneer ze na een opname in het NAD weer naar huis gaan. Maar wat heeft zo’n 

opname nu betekend in het leven van deze mensen? En hoe gaan ze verder? Geweldig veel 

dank dat u dit allemaal met ons heeft willen delen. Dit geeft ons extra energie om ons te blij-

ven inzetten voor jullie.

Ik hoop van harte dat, zoals Frank Weller al in het voorwoord schreef, dit boek een belangrij-

ke bijdrage zal leveren aan de discussie over het nut van hooggebergtebehandeling. Dit is een 

geweldig goede aanvulling op de kille cijfertjes en vertelt precies wat hooggebergtebehan-

deling echt voor mensen heeft betekend en voor toekomstige patiënten kan betekenen. De 

astma- en eczeemexpertise in Davos, in ruim 120 jaar opgebouwd en verfijnd, is gelukkig nog 

steeds een onderdeel van de Nederlandse gezondheidszorg waar we zuinig op moeten zijn.

Dit boek laat duidelijk zien waarom wij bestaan en welke belangrijke plek onze behandeling 

inneemt voor mensen met ernstig astma. Nogmaals mijn grote dank voor de openheid in alle 

prachtige verhalen.

  

Nawoord

Tim Roldaan
Directeur Nederlands Astmacentrum Davos

‘Zolang er mensen met ernstig astma 
gebaat zijn bij de hooggebergtebehandeling 

in Davos, zolang zal ik er voor ze zijn’
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Samenvatting 
 

 

 

Dit rapport beschrijft een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de ontwikkeling van de 

CaReQoL Astma: een vragenlijst over de effecten van klinische (derdelijns) longrevalidatie op 

kwaliteit van leven van mensen met ernstig astma. Bij dit onderzoek zijn patiënten betrokken in 

iedere stap van de ontwikkeling. De CaReQoL Astma bestaat uit 23 vragen verdeeld in vijf 

onderwerpen of schalen, te weten: (ervaren effecten op) fysiek functioneren, sociaal functioneren, 

omgaan met astma, kennis over astma en medicijnen. 

 

Ervaren effecten van klinische longrevalidatie 
Met behulp van focusgroepen zijn patiënten gevraagd naar wat zij verwachten aan effecten van de 

longrevalidatie. Het doel was om een brede inventarisatie te maken van de onderwerpen en de 

formuleringen die patiënten zelf gebruiken. De focusgroepsgesprekken zijn gebruikt om een 

concept CaReQoL Astma op te stellen. Door middel van cognitieve interviews is deze getest op 

begrijpelijkheid, interpretatie en volledigheid.  

 

Effecten van longrevalidatie 
Deelnemers van de focusgroepen spraken over effecten van de longrevalidatie in verschillende 

domeinen zoals een betere conditie en minder last van prikkels zoals luchtvervuiling. Dit zorgde 

weer voor meer energie om dingen te kunnen ondernemen. Andere effecten hadden te maken met 

meer kennis over astma en het beter kunnen omgaan (zoals de eigen grenzen beter kennen). Tot 

slot spraken deelnemers over het afbouwen of beter ingesteld zijn op medicijnen, wat voor minder 

bijwerkingen zorgt.  

 

Betrouwbaar en valide  
De CaReQoL Astma bleek voldoende betrouwbaar en valide. De cognitieve interviews leverden 

aanknopingspunten op voor verduidelijking van de vragenlijst. Vervolgens is de CaReQoL Astma in 

een kwantitatieve testfase ingevuld door 195 patiënten met ernstig astma die ervaring hadden met 

derdelijns longrevalidatie. Om een indruk te krijgen van de meeteigenschappen van de vragenlijst 

zijn item‐ en schaalanalyses uitgevoerd. Er is gekeken naar het percentage missende waarden, de 

overlap (correlatie) tussen vragen, de bijdrage van vragen aan een schaal en aan de algehele 

kwaliteit van leven en uitkomsten van de zorg. Ook is de constructvaliditeit en betrouwbaarheid 

van de vragenlijst onderzocht met behulp van factoranalyse en Cronbach’s alfa. Dit resulteerde in 

vijf betrouwbare schalen om het effect van longrevalidatie te meten (Cronbach’s alfa’s 0,75‐0,96).   

 

Klinische studie naar effecten van derdelijns longrevalidatie 
Als zogeheten ‘Patient Reported Outcome Measure’ (PROM) kan deze vragenlijst worden 

meegenomen in een klinische studie naar de lange termijneffecten van longrevalidatie op de 

kwaliteit van leven van patiënten met ernstig astma. Daarbij dient de CaReQoL Astma als een 

aanvulling op de veelgebruikte PROMs Asthma Quality of Life Questionnaire Standardized (AQLQ‐S) 

en de Asthma Control Questionnaire (ACQ). Die studie moet verder uitwijzen of een 

hooggebergtebehandeling in Davos meerwaarde heeft boven longrevalidatie op zeeniveau. 
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1  Inleiding 
 

 

 

Dit rapport gaat over de ontwikkeling van een vragenlijst om de ervaren effecten van klinische 

(derdelijns) longrevalidatie te meten bij mensen met ernstig astma: de CaReQoL Astma. In dit 

hoofdstuk worden het doel, de vraagstellingen, en achtergrond van de ontwikkeling van deze 

vragenlijst beschreven. 

 

 
1.1  Aanleiding en relevantie 
Voor het vergoeden van zorg is het van belang om de effectiviteit van de betreffende zorgvorm aan 

te tonen. Het Zorginstituut (ZINL) baseert zich bij haar beoordeling op wetenschap en praktijk. Het 

ervaren effect van een behandeling vormt voor patiënten een belangrijke uitkomst van zorg. Maar 

dit patiëntenperspectief wordt niet altijd meegenomen in effectiviteitsstudies. Dit komt omdat 

kennis of meetinstrumenten hierover vaak ontbreken en patiëntervaringen omtrent het effect van 

een behandeling nog onvoldoende en niet gestructureerd worden uitgevraagd en geregistreerd 

(Van Dijk en Van der Wilt, 2013). Patiënten kunnen hun invloed vergroten door te participeren in 

onderzoek, zodat hun ervaringen met de ziekte en de ervaren uitkomsten van de behandeling een 

prominentere plek krijgen in de wetenschappelijke bewijsvoering.  
 
 
1.1.1  Effectiviteit van klinische longrevalidatie bij astma 

De laatste jaren waren er regelmatig geschillen over machtigingen voor een behandeling van astma 

in het hooggebergte, in het Nederlands Astmacentrum Davos in Zwitserland (Rijssenbeek‐Nouwens 

en Bel, 2011; Rijssenbeek‐Nouwens et al., 2012). In 2014 heeft Zorginstituut Nederland (ZINL) 

daarom een standpunt hierover geformuleerd (Zorginstituut Nederland, 2014a). Van 2015 tot 2018 

wordt de hooggebergtebehandeling alleen vergoed voor de specifieke doelgroep mensen met 

ernstig (refractair) astma, bij wijze van ‘laatste redmiddel’, onder de voorwaarde dat er nader 

onderzoek plaatsvindt naar de meerwaarde van deze behandeling.  

 

Zorginstituut Nederland biedt nu de mogelijkheid om binnen de termijn van drie jaar (voor 2018) 

bewijs te voorzien in wetenschappelijk onderzoek waarbij het therapeutische effect van de 

behandeling op de lange termijn wordt onderzocht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het 

Universitair Medisch Centrum Utrecht. Daarbij wordt de behandeling van ernstig astma in het 

hooggebergte (Davos) vergeleken met klinische longrevalidatie op zeeniveau (in Nederland). Om 

het patiëntenperspectief in deze studie optimaal aan bod te laten komen, is het van belang dat er 

een behandel‐ en ziektespecifieke vragenlijst wordt meegenomen die het ervaren behandeleffect 

bij patiënten met ernstig astma kan meten.  

 

Omdat een dergelijke vragenlijst – ontwikkeld met en voor patiënten voor dit specifieke doel – niet 

bestond, heeft het NIVEL in samenwerking met het Longfonds en de Vereniging Nederland Davos 

een dergelijke vragenlijst ontwikkeld. Deze CaReQoL Astma (over Care Related Quality of Life) is 

bedoeld voor toepassing in de klinische effectstudie, zodat het patiëntenperspectief op uitkomsten 

van klinische (derdelijns) longrevalidatie zo optimaal mogelijk kan worden vastgesteld. 
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1.1.2  PROM 

Een PROM staat voor ‘Patient Reported Outcome Measure’. Voor het meten van lange termijn 

effecten van een behandeling van een chronische aandoening beslaan PROM‐vragenlijsten veelal 

de volgende domeinen van kwaliteit van leven: fysiek en sociaal functioneren en maatschappelijke 

participatie (Testa en Simonson, 1996). Veelgebruikte kwaliteit van leven vragenlijsten, zoals de  

SF‐36 en de EQ‐5D, zijn generiek toepasbaar en daardoor vaak te algemeen en lastig direct te 

relateren aan (het effect van) de zorg of behandeling in kwestie.  

 

Zorgverzekeraars geven aan dat PROMs voor hen belangrijk zijn. Belangrijke vereiste is wel dat de 

PROMs vanuit het patiëntenperspectief zijn geformuleerd, zodat ze daadwerkelijk gaan over voor 

patiënten relevante uitkomsten van de zorg (Kirwan et al., 2011; McKenna, 2011; Van Kessel et al., 

2014).. De meeste PROM vragenlijsten zijn echter onvoldoende ontwikkeld vanuit het perspectief 

van patiënten en/of onvoldoende zorgspecifiek (Wiering et al., 2016). Patiëntenorganisaties 

Longfonds en Vereniging Nederland Davos wilden daarom in samenwerking met het NIVEL een 

zorgspecifieke PROM ontwikkelen, de CaReQoL Astma, voor het onderzoek naar het effect van de 

behandeling van astma in het hooggebergte (versus klinische longrevalidatie op zeeniveau), waarin 

het patiëntenperspectief leidend is en die alle aspecten bevat die voor patiënten belangrijk zijn.  

 

 

1.2  Doel 
 

Het doel van het huidige project is om een korte vragenlijst te ontwikkelen voor het meten van de 

ervaren effecten van de astmabehandeling (klinische longrevalidatie) op de kwaliteit van leven van 

patiënten met ernstig astma. Als PROM kan deze vragenlijst worden meegenomen in de klinische 

studie naar de lange termijneffecten van klinische longrevalidatie op de kwaliteit van leven van 

patiënten met ernstig astma. De vragenlijst krijgt de naam CaReQoL Astma omdat het gaat over de 

‘Care Related Quality of Life’ bij astma. 

 

 

1.3  Onderzoeksopzet 
 

Dit onderzoek beslaat een literatuurstudie en een kwalitatieve en kwantitatieve fase, zoals 

aanbevolen in de door NIVEL en Zorginstituut geschreven PROMs Handreiking (Van Kessel et al., 

2014). Zie figuur 1.1 voor een overzicht van de onderzoeksfasen, en bijlage A voor een uitgebreide 

beschrijving van de onderzoeksmethode. 
 
Figuur 1.1   Schematisch overzicht van de onderzoeksfasen 
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De literatuurstudie is uitgevoerd aan de hand van een overzichtsstudie en ‐rapport (Gibbons & 

Fitzpatrick, 2009; Worth et al., 2014), aangevuld met bijdragen van de begeleidingscommissie (zie 

bijlage A). Op deze manier zijn de meest bekende en meest gebruikte PROMs voor astma in kaart 

gebracht (zie bijlage B).  

 

De kwalitatieve fase bestond uit focusgroepen om de ervaren uitkomsten van astmazorg te 

inventariseren bij patiënten. Er vonden twee focusgroepen plaats. Vervolgens zijn de belangrijkste 

onderwerpen en de uitspraken van patiënten vertaald naar items (vragen) voor de vragenlijst. Dit 

resulteerde in een concept vragenlijst.  

 

De begrijpelijkheid, interpretatie en volledigheid van deze concept vragenlijst is vervolgens getoetst 

met (twee rondes) cognitieve interviews en een tussentijdse aanpassing. Tot slot is de vragenlijst 

grootschalig (kwantitatief) uitgetest om de meeteigenschappen te toetsen. Op basis van deze 

laatste testronde zijn vervolgens de meest relevante vragen geselecteerd, om de vragenlijst in te 

korten, en is de CaReQoL Astma‐vragenlijst in samenspraak met de begeleidingscommissie 

vastgesteld. 

 

 

1.4  Leeswijzer 
 
Hierna worden in hoofdstuk 2 de bevindingen van dit onderzoek op hoofdlijnen beschreven en de 

CaReQoL Astma gepresenteerd. In de daarop volgende hoofdstukken worden de resultaten 

beschreven van de kwalitatieve ontwikkel‐ en testfase (focusgroepsgesprekken, literatuurstudie en 

cognitieve interviews, hoofdstuk 3) en de kwantitatieve testfase (hoofdstuk 4). In de bijlagen zijn 

onder meer de methodologische verantwoording en gedetailleerde resultaten van dit onderzoek te 

vinden.  
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2  Conclusies en aanbevelingen 
 

 

 

De CaReQoL Astma is een korte PROM‐vragenlijst, ontwikkeld met astmapatiënten om de ervaren 

effecten van klinische longrevalidatie op de kwaliteit van leven in kaart te brengen. De CaReQoL 

Astma bestaat uit 23 vragen en meet de effecten op vijf onderwerpen (schalen): 1) fysiek 

functioneren, 2) sociaal functioneren, 3) omgaan met astma, 4) kennis over astma en 5) 

medicijnen.  

 

 

2.1  CaReQoL Astma 
 

Met de CaReQoL Astma kunnen de ervaren effecten van klinische longrevalidatie op de kwaliteit 

van leven bij astmapatiënten in kaart worden gebracht. Het resultaat van dit onderzoek is een 

betrouwbare en valide PROM‐vragenlijst van 23 vragen (zie tabel 2.1), waaraan twee algemene 

effectvragen en leeftijd kunnen worden toegevoegd. Zie bijlage D voor de complete vragenlijst 

(CaReQoL Astma, versie 1.0). 

 

De CaReQoL Astma beslaat vijf onderwerpen of schalen, te weten: (ervaren effecten op) fysiek 

functioneren, sociaal functioneren, omgaan met astma, kennis over astma en medicijnen. Deze 

schalen bestaan in totaal uit 23 items. Daarnaast telt de vragenlijst twee algemene vragen over het 

algemene effect van de behandeling (GPE; Global Perceived Effect) en de bijdrage aan de algehele 

kwaliteit van leven, en een vraag over de leeftijd van de respondent (als controlevariabele of case‐

mix adjuster). De vragen zijn geformuleerd in de vorm van stellingen, met een 5‐punts 

antwoordschaal (1=helemaal oneens; 2=deels oneens; 3=niet eens, niet oneens; 4=deels eens; 

5=helemaal eens). Tabel 2.1 geeft de 23 basisitems van de CaReQoL Astma weer.  

 

Tabel 2.1  De items van de CaReQoL Astma (versie 1.0) 

  Schaal en vraag  

  Fysiek functioneren 

  Door de longrevalidatie… 

1  ...kan ik beter traplopen 

2  ...kan ik langer lopen of wandelen 

3  ...kan ik beter sporten 

4  ...heb ik een betere conditie (meer uithoudingsvermogen) 

5  ...ben ik minder moe 

6  ...heb ik minder last van benauwdheid 

7  ...is mijn gezondheid stabieler 

8  ...heb ik minder astma‐aanvallen 

   

  Sociaal functioneren 

  Door de longrevalidatie… 

9  ...kan ik beter mijn dagelijkse werkzaamheden verrichten (bijvoorbeeld werk, studie of huishouden) 

10  ...kan ik vaker spontaan dingen doen 

11  ...kan ik makkelijker samen dingen doen (bijvoorbeeld uitstapjes, op bezoek gaan, uitgaan) 

12  ...kan ik makkelijker dingen in of om het huis doen (bijvoorbeeld boodschappen of klussen 

‐ tabel 2.1 wordt vervolgd ‐  
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‐ vervolg tabel 2.1 ‐ 

  Schaal en vraag  

  Omgaan met astma 

  Door de longrevalidatie… 

13  ...heb ik een beter humeur 

14  ...kan ik beter omgaan met mijn astma 

15  ...heb ik meer controle over mijn astma (ben ik mijn astma de baas) 

16  ...ben ik beter in staat om eigen keuzes te maken 

17  ...ken ik beter mijn eigen grenzen 

   

  Kennis over astma 

  Door de longrevalidatie… 

18  ...heb ik meer kennis over mijn astma (en kan ik het beter uitleggen aan anderen) 

19  ...heb ik meer kennis over medicijnen voor astma 

20  ...weet ik beter wat ik moet doen bij benauwdheid 

   

  Medicijnen 

  Door de longrevalidatie… 

21  ...heb ik minder medicijnen nodig 

22  ...ben ik beter ingesteld op mijn medicatie 

23  ...heb ik minder last van bijwerkingen van mijn medicatie 

 

 

2.2  Resultaten kwalitatief onderzoek 
 

De resultaten van de focusgroepen gaven inzicht in de ervaren effecten van longrevalidatie bij 

mensen met ernstig astma. Deelnemers gaven aan dat zij door de longrevalidatie een betere 

conditie krijgen en minder last hebben van prikkels zoals luchtvervuiling. Dit zorgde weer voor 

meer energie om dingen te kunnen ondernemen. Andere effecten hadden te maken met een 

verbeterde kennis over astma en het beter leren omgaan ermee (zoals de eigen grenzen beter 

leren kennen). Tot slot spraken deelnemers over het kunnen afbouwen of beter ingesteld raken op 

medicijnen. Dit zorgt weer voor minder bijwerkingen. 

 

Deze uitkomsten van de focusgroepsgesprekken en uitspraken van deelnemers zijn vergeleken met 

bestaande PROMs voor astma. Een literatuuronderzoek en de inbreng van experts resulteerde in 

een overzicht van 28 PROMs (zie bijlage B). Ook waren maar weinig PROMs volledig met patiënten 

ontwikkeld. Er bleken grote verschillen te zijn in het aantal domeinen en items van de PROMs. Deze 

PROMs zijn in kaart gebracht in een overzicht, en op basis van de focusgroepen is een concept 

vragenlijst opgesteld op basis van de uitspraken van patiënten.  

 

Vervolgens is de concept vragenlijst voorgelegd aan patiënten met ernstig astma en ervaring met 

longrevalidatie. Aan hen is gevraagd om de vragenlijst hardop denkend in te vullen, een zogenaamd 

cognitief interview. Dit leverde aanknopingspunten op ter verbetering. In het algemeen vonden 

deelnemers van de cognitieve interviews de vragen helder.  

 

Tevens is de Asthma Control Questionnaire (ACQ, zie bijlage C; Juniper et al., 1999) aan patiënten 

voorgelegd tijdens de cognitieve interviews. Hieruit bleek dat zij meer moeite hadden met deze 

vragen ten opzichte van de CaReQoL Astma. Men moest wat langer nadenken over de vragen en 

vond deze in sommige gevallen ook moeilijk in te schatten.  
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2.3  Resultaten kwantitatief onderzoek 
 

De kwantitatieve testfase leverde aanknopingspunten op om de CaReQoL Astma in te korten door 

de best functionerende items te selecteren. De criteria hiervoor staan beschreven in paragraaf 

4.2.3. De dataverzameling leverde 195 geschikte respondenten op voor verdere analyse op item‐ 

en schaalniveau. Van de 40 kernvragen die zijn getoetst, zijn 16 items verwijderd om verschillende 

redenen (missings, overlap, weinig invloed op algehele kwaliteit van leven en het ervaren effect, en 

inhoudelijke overeenkomst met twee PROMs die in de klinische effectstudie worden gebruikt).  

 

Construct validiteit is getoetst met factoranalyse, wat resulteerde in vijf schalen:  

1.  Fysiek functioneren; 

2.  Sociaal functioneren; 

3.  Omgaan met astma; 

4.  Kennis over astma; 

5.  Medicijnen.  

Deze schalen waren allen betrouwbaar (Cronbach’s alfa varieerde van 0,75 tot 0,96).  

 

Leeftijd bleek een relevante achtergrondvariabele die van invloed is op de schaalscores en 

waarvoor – als zogeheten case‐mix adjuster – kan worden gecorrigeerd.  

 

 

2.4  Aanbevelingen 
 

De CaReQoL Astma kan worden toegepast in de klinische effectstudie naar effecten van 

longrevalidatie. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met leeftijd als case‐mix variabele. 

De schalen vertegenwoordigen belangrijke aspecten van kwaliteit van leven voor mensen met 

ernstig astma. Mogelijk is de vragenlijst ook toepasbaar voor andere soorten behandelingen 

(tweedelijns) of matig astma.  

 

Een opvallend resultaat was dat er tijdens de cognitieve interviews relatief veel problemen waren 

met de Asthma Control Questionnaire (ACQ). Deze veelgebruikte vragenlijst bleek door 

respondenten minder goed in te vullen en niet direct duidelijk. De ACQ zou daarom opnieuw 

gevalideerd moeten worden.  

 

De PROMs die gebruikt worden, zijn nauwelijks ontwikkeld met inbreng van patiënten (Wiering et 

al., 2016). Ook zijn veel PROMs complex in termen van zinsbouw en verschillende soorten 

antwoordcategorieën (dit is ook het geval bij de ACQ en AQLQ). Dus zogeheten ‘veelgebruikte 

internationaal geaccepteerde, gevalideerde vragenlijsten’ zijn geen garantie voor dat het ook 

goede vragenlijsten zijn om in Nederland te gebruiken. Vertalingen van vragenlijsten naar het 

Nederlands zijn vaak gedaan door middel van de forward‐backward methode (Beaton et al., 2000).  

 

Onderzoekers moeten zich bij de selectie van meetinstrumenten steeds de vraag stellen: wat meet 

ik eigenlijk, wordt deze vragenlijst wel goed begrepen en juist geïnterpreteerd door mijn 

doelgroep? Daarbij is het van belang om na te gaan hoe een vragenlijst is ontwikkeld (met/zonder 

patiënten), hoe er vertaald is, en of de vragenlijst ook in het betreffende land is gevalideerd (cross‐

culturele validiteit).  
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2.5  Nabeschouwing 
 

Sterk punt van dit onderzoek is dat patiënten in ieder stadium van de vragenlijstontwikkeling volop 

zijn betrokken. Want voor de meeste eerder ontwikkelde kwaliteit van leven‐vragenlijsten voor 

astmapatiënten geldt dat niet. Tegelijkertijd is een belangrijke kanttekening bij deze studie dat de 

beschreven resultaten vertekend kunnen zijn doordat een deel van de respondenten (namelijk: de 

‘Davos‐gangers’) er baat bij heeft wanneer er gunstige resultaten komen uit dit onderzoek en de 

klinische effectstudie over de behandeling in het hooggebergte. De vergoeding van deze 

behandeling staat onder druk, en daardoor kunnen respondenten geneigd zijn om de effecten (al 

dan niet bewust) te positief te beoordelen. Echter, omdat dit onderzoek uitsluitend dient als 

ontwikkel‐ en validatiestudie van de CaReQoL Astma heeft deze mogelijke vertekening geen 

verdere gevolgen. Wel moet deze mogelijke vertekening in het achterhoofd worden gehouden bij 

de interpretatie van de verschilscores tussen de twee behandelgroepen (longrevalidatie in Davos 

versus in Nederland) in dit onderzoek. Een gerandomiseerd prospectief effectonderzoek, zoals de 

klinische studie waarvoor de CaReQoL Astma vragenlijst is bedoeld, moet nu uitsluitsel geven over 

de werkelijke behandeleffecten en verschilscores. Scores op deze PROM‐vragenlijst kunnen daarbij 

worden vergeleken met klinische parameters (zoals longfunctiewaarden) die niet onderhevig zijn 

aan dergelijke responsbias.  
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3  Focusgroepen, literatuurstudie en cognitieve interviews 
 

 

   

Dit hoofdstuk bespreekt de resultaten van de kwalitatieve onderzoeksfase. In focusgroepen is aan 

verschillende patiënten gevraagd naar wat zij aan effecten van de longrevalidatie verwachten. Het 

doel was om een brede inventarisatie te maken van de onderwerpen en de formuleringen die 

patiënten zelf gebruiken. De focusgroepsgesprekken zijn gebruikt om een concept CaReQoL Astma 

op te stellen. Vervolgens is de vragenlijst met cognitieve interviews getest op begrijpelijkheid, 

interpretatie en volledigheid. Over het algemeen werd de CaReQoL Astma begrijpelijk gevonden. 

De interviews leverden concrete aanknopingspunten op om de vragenlijst te verbeteren.  

 

 

3.1  Focusgroepen 
 

3.1.1   Opzet en uitvoering van de focusgroepsgesprekken 

Het doel van de focusgroepsgesprekken was om de effecten en resultaten van longrevalidatie te 

inventariseren. Een groepsgesprek is hiervoor uitermate geschikt omdat de deelnemers op elkaar 

kunnen reageren en elkaar kunnen aanvullen. In de focusgroepen stond het perspectief van 

patiënten centraal. Er zijn twee focusgroepen gehouden met patiënten met ernstig astma en 

ervaring met longrevalidatie. De indeling van de groepen was gebaseerd op de locatie waar 

patiënten longrevalidatie hebben gehad (in Davos of Nederland). 

 

Voorafgaand aan het groepsgesprek ontvingen de deelnemers nadere informatie over het 

focusgroepsgesprek, een korte vragenlijst (met achtergrondvragen) en een toestemmingsformulier. 

Zij werden ook gevraagd om alvast na te denken over wat voor hen belangrijke effecten en 

resultaten van longrevalidatie zijn. Meer details over de methode en deelnemers van de 

focusgroepen is te vinden bijlage A.  

 

 

3.2.1  Resultaten focusgroepen 

Fysiek functioneren en participatie 

Deelnemers gaven aan dat een behandeling in een longcentrum helpt om de conditie beter op pijl 

te krijgen. Als voorbeelden gaven deelnemers aan dat zij weer (beter) kunnen traplopen, sporten, 

het huishouden bij kunnen houden en weer op visite kunnen. Deelnemers die in Davos waren 

geweest noemden dat zij door de behandeling minder last hadden van prikkels. Dit effect kwam 

minder naar voren in het groepsgesprek met mensen die in Nederland longrevalidatie hadden. 

Verminderde gevoeligheid voor prikkels resulteert in meer energie en een betere conditie, maar 

ook in het beter kunnen participeren in de samenleving of als gezinslid. Deze effecten houden ook 

aan na terugkomst in Nederland, maar hoe lang dit precies is, wisselt per persoon. 
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“Ik ben wel echt gemotiveerd en ik wil gewoon heel graag studeren. En qua cijfers en qua 

intelligentie zou ik zeg maar twee studies tegelijk kunnen doen, terwijl qua fysieke krachten 

maar nu een halve kan doen. En dat… zeg maar dat verschil tussen fysiek en je andere 

capaciteiten, dat is heel moeilijk. En ik heb wel daar geleerd om te accepteren dat dat dan niet 

anders is en dat ik daar dan niet een minder mens om ben. Als ik dat vanwege fysieke klachten 

niet kan.” 

 

Mentaal functioneren, en kennis over astma 

Daarnaast zorgt de longrevalidatie voor het beter kunnen omgaan met astma en een beter 

humeur. Ook leren deelnemers van longrevalidatie over het gebruik van medicijnen en wat te doen 

bij benauwdheid. De longrevalidatie kan dus de kennis over astma vergroten.  

 

“Je leert er ontzettend goed met je astma omgaan daar, dus je leert ook iets beter in de dingen 

herkennen.” 

 

“Je leert om beter te luisteren naar je eigen lichaam. Je weet wel dat het zo is […] Ik heb daar in 

ieder geval veel geleerd om dat dan ook echt te doen. […] ik wist het allemaal wel, en ik kan het 

allemaal heel goed bedenken in m’n hoofd, maar het is heel anders om dat uit te voeren.” 

 

Medicijnen 

Tot slot kan behandeling in een longcentrum er voor zorgen dat men de medicatie kan afbouwen of 

hier beter op ingesteld raakt. Men heeft erg veel last van bijwerkingen van medicijnen zoals 

Prednison. Longrevalidatie kan zorgen voor het afbouwen van medicijnen en daardoor een vicieuze 

cirkel doorbreken. Dit zorgt er tevens voor dat mensen beter kunnen participeren en functioneren 

in het dagelijks leven. 

 

“Als je dan thuis komt en je Prednison is afgebouwd, en je kan wat meer aan. Maar ook het 

humeur: ik ben echt niet gezellig als ik Prednison slik. […] en ik kan ook veel meer verdragen dan 

van m’n omgeving en… minder gauw uit het lood, minder gauw boos, verdrietig. […] Door het 

ziek zijn, door de medicatiegebruik gaan die emoties alle kanten op.” 

 

De transcripten van de focusgroepsgesprekken zijn geanalyseerd op basis van de thema’s waar 

deelnemers over spraken. Op basis van deze uitspraken zijn concept items opgesteld. Hierbij is 

zoveel mogelijk rekening gehouden met de precieze bewoordingen van patiënten.  

 

 

3.2  Bestaande vragenlijsten voor astma 
 

Met een literatuurstudie is gekeken naar de meest gebruikte PROMs voor astma. Hiervoor is 

gebruik gemaakt van een overzichtsrapport en ‐studie (Gibbons & Fitzpatrick, 2009; Worth et al., 

2014). Ter aanvulling is de begeleidingscommissie geconsulteerd met de vraag of er nog belangrijke 

PROMs ontbraken. De resultaten van de focusgroepsgesprekken zijn vergeleken met bestaande 

PROMs voor astma bij volwassenen. Hierbij is gelet op de mate waarin de ontwikkelaar van de 

PROM patiënten heeft betrokken in de ontwikkeling, de overeenkomst van de domeinen met de 

resultaten van de focusgroepen, eventuele kosten voor gebruik, het aantal items en of er een 

vertaling beschikbaar is (zie bijlage B).  
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Niet iedere PROM bleek ontwikkeld te zijn met input van patiënten. Dit gold slechts voor 12 van de 

28 PROMs. Daarbij was er geen enkele gebaseerd op een Nederlandse patiëntengroep en specifiek 

voor longrevalidatie. De Asthma Quality of Life Questionnaire Standardized (AQLQ‐S) en de Asthma 

Control Questionnaire (ACQ) zijn nader bekeken vanwege hun toepassing in de klinische studie 

naar de effecten van longrevalidatie in het hooggebergte. Bij deze twee vragenlijsten zijn patiënten 

maar beperkt betrokken in de ontwikkeling. De ACQ bestaat uit zes vragen en gaat over de ernst 

van de klachten (bij slapen, tijdens activiteiten), symptomen en medicijngebruik. De AQLQ –S 

bestaat uit 32 vragen die symptomen, activiteitenbeperking, emotioneel functioneren en 

omgevingsprikkels meten. Zie ook bijlage C voor de Asthma Control Questionnaire (ACQ). 

 

 

3.3  Cognitieve interviews 
 

In cognitieve interviews wordt de concept vragenlijst voorgelegd aan patiënten uit de doelgroep 

met het verzoek om deze hardop denkend in te vullen (‘thinking aloud’‐methode; Willis, 2005; 

Zorginstituut Nederland, 2014b). Het geeft inzicht in de begrijpelijkheid van vragen en de wijze 

waarop deze worden geïnterpreteerd bij de doelgroep. Verder biedt het de kans om te vragen naar 

eventuele ontbrekende onderwerpen en de lengte van de vragenlijst. Met behulp van cognitieve 

interviews kan de betrouwbaarheid en inhoudsvaliditeit van een vragenlijst worden vergroot 

(Buers et al., 2014; Drennan, 2003; Knafl et al., 2007). 

 

 

3.3.1  Opzet en uitvoering van de cognitieve interviews  

Classificatie van problemen 

Op basis van het classificatieschema van Willis (Willis, 2005; Willis & Lessler, 1999) zoals 

aanbevolen door Buers et al.(2014), zijn de problemen met vragen gecategoriseerd. Dit 

classificatieschema bestaat uit zeven categorieën en een restcategorie (zie bijlage A). 

 

 

3.3.2  Resultaten cognitieve interviews 

Tijdens de cognitieve interviews is gekeken naar de begrijpelijkheid van vragen en of de vragenlijst 

wordt geïnterpreteerd en ingevuld zoals bedoeld. Ook is nagegaan of de antwoordmogelijkheden 

goed aansluiten bij de vragen naar het effect van de longrevalidatie.  

 

In totaal hebben er 15 mensen deelgenomen aan deze testfase. Het ging om twee rondes 

interviews, met tussentijdse bijstelling van de vragenlijst. In tabel 3.1 is het aantal problemen per 

interviewronde te vinden. Hieruit blijkt dat de gestelde vragen over het algemeen duidelijk 

geformuleerd zijn en goed aansloten op de ervaringen van patiënten. Met uitzondering van drie 

vragen (6,5% van alle CaReQoL Astma vragen) die tussentijds zijn bijgesteld of in een enkel geval 

verwijderd. In ronde 2 waren er daardoor nog nauwelijks problemen. Deelnemers vonden de 

vragenlijst niet te lang. De interviews leverden verdere aanknopingspunten op voor verduidelijking. 

Zo zijn er bijvoorbeeld open antwoorden toegevoegd.  
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Tabel 3.1  Aantal problemen per interviewronde, onderverdeeld in categorieën 

    Aantal problemen 

  Ronde:  1 (52 vragen)  2 (53 vragen) 

Categorieën:  A. Duidelijkheid   12  1 

  B. Kennis  7  1 

  C. Assumpties  3  2 

  D. Antwoordcategorieën  0  0 

  E. Gevoelig  0  0 

  F. Instructies  3  0 

  G. Opmaak  0  2 

  X. Overig  1  0 

  Totaal  26  6 

 

Asthma Control Questionnaire 

Een veel gebruikte klachtenlijst bij astma, de Asthma Control Questionnaire (ACQ; Juniper et al., 

1999) is meegenomen in de cognitieve interviews en de kwantitatieve testfase als extern 

validatiecriterium. De ACQ is een korte, veelgebruikte vragenlijst die een beeld geeft van de ernst 

van de astma en de mate waarin een patiënt de astma onder controle heeft. Deelnemers in de 

cognitieve interviews hebben aan het eind van het interview ook de zes items van de ACQ ‘hardop 

denkend’ ingevuld.  
 

Een opvallend resultaat was dat respondenten aanzienlijk meer problemen hadden met de ACQ. 

Over het algemeen moesten deelnemers langer nadenken om de vragen te kunnen beantwoorden, 

en in sommige gevallen ook twee keer lezen. Dit is een indicatie dat vragen (te) complex zijn 

opgebouwd. Er zijn in totaal acht problemen geregistreerd in de cognitieve interviews, voor een 

derde van de ACQ vragen. Deelnemers hadden voornamelijk moeite met de vraag over 

medicijngebruik (omdat zij dit lastig in te schatten vonden) en deelnemers vonden het lastig omdat 

deze vragenlijst gaat over de afgelopen week, terwijl astma een aandoening is waarbij de klachten 

en symptomen van dag tot dag kunnen verschillen.  
 
 
3.4  Nabeschouwing 
 

De resultaten van de focusgroepen en cognitieve interviews hebben geleid tot een duidelijke 

vragenlijst die wordt geïnterpreteerd zoals deze bedoeld is. Hoewel het geen streven was om bij een 

representatieve patiëntengroep focusgroepsgesprekken en interviews te houden, moet hierover wel 

een kanttekening worden geplaatst. Er was meer interesse van mensen die in het hooggebergte 

(Davos) hebben gerevalideerd om aan dit onderdeel deel te nemen, dan van mensen die in 

Nederland hebben gerevalideerd. In de focusgroep met mensen die in Davos zijn geweest, waren 10 

mensen aanwezig, en in de Nederlandse groep 4. Mogelijk komt dit doordat de werving deels verliep 

via de Vereniging Nederland Davos die een zeer betrokken achterban heeft. Hierdoor leverden het 

groepsgesprek met (voormalig) Davos‐gangers meer en rijkere informatie op, dan het groepsgesprek 

met patiënten die (alleen) in Nederland longrevalidatie hadden. Mogelijk heeft dit het beeld van de 

longrevalidatie in Nederland, gebaseerd van de uitspraken in de focusgroep, enigszins vertekend. 

Desalniettemin ging het in deze kwalitatieve fase om het totaalbeeld en maakten alle resultaten bij 

elkaar het wel mogelijk om een volledige, dekkende vragenlijst te maken over de ervaren effecten 

van longrevalidatie in algemene zin. Zodoende heeft deze kwalitatieve testfase geresulteerd in een 

concept CaReQoL Astma, gereed voor de kwantitatieve testfase.    
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4  Kwantitatieve testfase 
 

 

 

Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van een kwantitatieve testronde waarin de conceptversie 

van de CaReQoL Astma is uitgetest onder 195 astmapatiënten. Dit leverde resultaten op voor het 

verder inkorten van de CaReQoL Astma door het verwijderen van items met minder goede 

meeteigenschappen. Op basis van de resultaten van deze kwantitatieve fase en in overleg met de 

begeleidingscommissie is de CaReQoL Astma ingekort en vastgesteld.  

 

 
4.1  Opzet en uitvoering van de kwantitatieve testfase 
 

Via een panel van het Longfonds, een oproep van de patiëntenvereniging Vereniging Nederland 

Davos (VND) en een oproep van twee Nederlandse longrevalidatiecentra zijn patiënten gevraagd 

om de vragenlijst in te vullen. Hiermee is een laatste test uitgevoerd om te kijken naar de 

psychometrische eigenschappen van de vragenlijst; welke items de beste meeteigenschappen 

hebben en welke schalen (coherente subsets van vragen waarvoor één samenvattende score 

berekend kan worden) er gevormd kunnen worden. 

 

 
4.2  Resultaten 
 

4.2.1  Beschrijving respondenten en respons (groepen beschrijven) 

In totaal hebben 466 mensen de vragenlijst geopend. Veel van deze mensen hebben maar enkele 

vragen ingevuld of de vragenlijst snel weer gesloten nadat zij deze alleen hadden bekeken. 

Bijvoorbeeld omdat ze zelf geen patiënt waren (maar arts), of niet voldeden aan de inclusiecriteria. 

Hier hebben we zicht op gekregen doordat er enkele achtergrondvragen zijn gesteld aan de 

respondenten. Bij de opschoning van de dataset is zo veel mogelijk aangesloten bij de in‐ en 

exclusiecriteria van de klinische studie naar het effect van longrevalidatie in het hooggebergte (zie 

paragraaf 1.1.1).  

 

Het opschonen van het databestand resulteerde in een totale netto respons van 195 (zie figuur 

4.1). De meeste respondenten (59%) waren geworven via de patiëntenvereniging Vereniging 

Nederland Davos.  

 

Figuur 4.1  Respons en opschoning  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Bruto respons 
466 (100%) 

Netto respons 
195 (42%) 

 Alleen de vragenlijst geopend: 33 

 Nooit longrevalidatie gehad: 58  

 Nooit derdelijns longrevalidatie gehad: 25 

 Niets ingevuld vanaf de tweede vraag: 102 

 Meer dan 25 missings op de kwaliteit van leven vragen: 32 

 Jonger dan 18 jaar: 12 

 Rokers: 4 

 Respondenten met alleen COPD (en geen astma): 5 
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In tabel 4.1 zijn de achtergrondkenmerken van de respondenten te zien. Deze verschillen zijn 

getoetst met een onafhankelijke t‐toets of chikwadraat‐test. Davos‐gangers waren gemiddeld vijf 

jaar jonger, hebben minder vaak gerookt en schatten hun astma ernstiger in.  

 

Tabel 4.1  Achtergrondkenmerken van de respondenten 

  Nederland 
(N=82) 

Davos (N=113)  Totaal 
(N=195) 

Leeftijd* 
 

55,2 jaar  49,8 jaar  52,1 jaar 

Hoe vaak longrevalidatie gehad? 
 

3 keer  3,8 keer  3,4 keer 

Gemiddelde score op ACQ (1‐7) 
 

2,4  2,1  2,2 

Geslacht       
Man  30 (38%)  28 (27,2%)  58 (31,9%) 
Vrouw 
 

49 (62%)  75 (72,8%)  124 (68,1%) 

Opleiding       
Geen opleiding   4 (5,1%)  1 (1%)  5 (2,7%) 
Lager onderwijs   3 (3,8%)  3 (2,9%)  6 (3,3%) 
Lager of voorbereidend beroepsonderwijs   12 (15,2%)  13 (12,4%)  25 (13,6%) 
Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs  12 (15,2%)  13 (12,4%)  25 (13,6%) 
Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend 
onderwijs  

17 (21,5%)  31 (29,5%)  48 (26,1%) 

Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs  

4 (5,1%)  10 (9,5%)  14 (7,6%) 

Hoger beroepsonderwijs   19 (24,1%)  26 (24,8%)  45 (24,5%) 
Wetenschappelijk onderwijs  
 

8 (10,1%)  8 (7,6%)  16 (8,7%) 

Roken*       
Nee, nooit gerookt  32 (40,5%)  82 (76,6%)  114 (61,3%) 
Nee, wel ooit gerookt 
 

47 (59,5%)  25 (23,4%)  72 (38,7%) 

Hoe zou u de ernst van uw astma noemen?*       
Licht  6 (7,8%)  4 (3,8%)  10 (5,5%) 
Matig ernstig  27 (35,1%)  18 (17,3%)  45 (24,9%) 
Ernstig  30 (39%)  55 (52,9%)  85 (47%) 
Zeer ernstig 
 

14 (18,2%)  27 (26%)  41 (22,7%) 

Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen?       
Uitstekend  0  2 (1,9%)  2 (1,1%) 
Zeer goed  3 (3,8%)  5 (4,7%)  8 (4,3%) 
Goed  28 (35,9%)  39 (36,4%)  67 (36,2%) 
Matig  37 (47,4%)  44 (41,1%)  81 (43,8%) 
Slecht  10 (12,8%)  17 (15,9%)  27 (14,6%) 

* Significant verschillend (p < 0,05). Getoetst met onafhankelijke t‐toets of chikwadraat‐toets. 

 

 

4.2.2  Item‐ en schaalanalyses 

Om een indruk te krijgen van de meeteigenschappen van de vragenlijst zijn item‐ en schaalanalyses 

uitgevoerd. Voor meer informatie over de gebruikte analysetechnieken, zie bijlage A. 

 

Schaalanalyses 

Met behulp van factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyse zijn de items van de CaReQoL Astma 

ingedeeld in vijf schalen. Dit zijn homogene sets vragen die bij elkaar horen, over één onderwerp 
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gaan en voldoende sterk samenhangen, en waarvoor een samengestelde (gemiddelde) score kan 

worden berekend. Alle variabelen van de CaReQoL Astma zijn in één keer ingevoerd in de 

factoranalyse, waarbij is gekeken naar het best passend aantal factoren. Vier variabelen met een 

hoog percentage ontbrekende waarden zijn niet meegenomen in deze analyse omdat dit het aantal 

geldige respondenten in de analyses teveel reduceerde (zie tabel 4.2). Een ontbrekende waarde 

kan voorkomen wanneer een respondent niet van toepassing invult of de vraag overslaat.  

 
Tabel 4.2  Vragen met een hoog percentage ontbrekende waarden die om die reden niet zijn 

meegenomen in de factoranalyse en uiteindelijke vragenlijst 

Vraag  % ontbrekend 

Verzuim ik minder vaak in mijn (vrijwilligers)werk of studie  30,3 

Kan ik beter mijn (vrijwilligers)werk of studie doen  25,6 

Ben ik minder angstig  24,1 

Heb ik minder ziekenhuisopnames vanwege astma  16,4 

 

Vervolgens is naar de meeteigenschappen van de afzonderlijke vragen gekeken aan de hand van 

enkele criteria die hieronder worden besproken.  

 

Criteria voor de selectie van items 

Voor het selecteren van vragen voor de uiteindelijke vragenlijst, is per item gekeken naar een 

aantal meeteigenschappen, te weten: 

‐ het percentage missende waarden (liefst minder dan 10%); 

‐ de overlap tussen vragen (correlatie >0,70); 

‐ de bijdrage aan een schaal (een item kan verwijderd worden als het geen bijdrage levert aan 

een schaal, oftewel als de interne consistentie, Cronbach’s alfa, bij verwijdering stijgt); 

‐ de scheefheid in de verdeling van antwoorden over de antwoordcategorieën (liefst minder dan 

90% van de antwoorden in een uiterste categorie). 

Voor wat betreft dit laatste criterium bleek geen enkele vraag te scheef verdeeld; alle items 

hadden minder dan 90% van de antwoorden in één categorie. 

 

Ook is gekeken naar de inhoud van twee andere veel gebruikte PROM‐vragenlijsten (ACQL en ACQ) 

om te veel overlap met de CaReQoL Astma te voorkomen. Bovendien is gekeken naar het effect 

van elk item op twee algemene, samenvattende vragen over het ervaren behandeleffect (de 

zogeheten ‘Global Perceived Effect’ of GPE‐vraag) en het effect op de algehele kwaliteit van leven. 

Dit is getoetst met een lineaire regressieanalyse, met het item als onafhankelijke variabele en het 

ervaren effect (GPE) en de algehele kwaliteit van leven als afhankelijke variabelen. Hierbij is 

gecontroleerd voor leeftijd, geslacht, duur sinds laatste longrevalidatie, land van longrevalidatie 

(Nederland of Zwitserland) en score op de ACQ (als indicator van de ernst van de astma. 

 

Tot slot is in overleg met de begeleidingscommissie vooral ook gekeken naar de inhoud en het 

belang van de items (in relatie tot de doelen van de longrevalidatie). Hoewel de hiervoor 

genoemde methodologische argumenten leidend waren voor de item‐selectie, werd dit altijd 

getoetst aan de mening van de begeleidingscommissie. Zeker als er sprake was van tegenstrijdige 

criteria, was de mening van de deskundigen in de begeleidingscommissie doorslaggevend. 

Zodoende is consensus bereikt over de samenstelling van de uiteindelijke vragenlijst. In tabel 4.3 

staat een overzicht van alle items en redenen voor verwijdering; hierin is te zien welke items op 

basis van de methodologische criteria konden worden verwijderd uit de vragenlijst. 
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Tabel 4.3  Overzicht van items en redenen voor verwijdering van items1. 

  Missings  Overlap 

tussen 

items 

(Lage) 

bijdrage2 

GPE + alg 

KvL 

Overlap 

met ACQ 

en AQLQ 

Reden voor verwijdering 

Fysiek functioneren (α =0,96)           

Door de longrevalidatie…           

kan ik beter traplopen           

kan ik langer lopen of wandelen        x   

kan ik verder fietsen  x  x    x  Veel missings, overlap 

kan ik beter sporten        x   

heb ik een betere conditie (meer 

uithoudingsvermogen) 

         

heb ik meer energie (om dingen te doen)    x      Overlap  

ben ik minder moe           

heb ik minder last van benauwdheid        x   

kan ik beter slapen    x  x  x  Overlap, lage bijdrage 

aan GPE & alg. KvL, 

overlap ACQ & AQLQ 

ben ik minder gevoelig voor prikkels 

(zoals huisstofmijt, parfum, 

sigarettenrook, luchtverontreiniging) 

    x  x  Lage bijdrage aan GPE & 

alg. KvL, overlap, overlap 

ACQ & AQLQ 

is mijn gezondheid stabieler           

heb ik minder astma‐aanvallen           

ben ik minder afhankelijk van anderen 

(heb ik minder hulp nodig van anderen) 

x  x      Veel missings, overlap 

           

Sociaal functioneren (α =0,95)           

Door de longrevalidatie…           

kan ik dezelfde dingen doen als anderen 

(leeftijdsgenoten) 

    x    Lage bijdrage aan GPE & 

alg. KvL 

kan ik beter mijn dagelijkse werkzaam‐

heden verrichten (bijvoorbeeld werk, 

studie of huishouden) 

      x   

kan ik vaker spontaan dingen doen        x   

kan ik makkelijker samen dingen doen 

(bijvoorbeeld uitstapjes, op bezoek 

gaan, uitgaan) 

      x   

kan ik makkelijker dingen in of om het 

huis doen (bijvoorbeeld boodschappen 

of klussen) 

      x   

zie ik er minder tegenop om dingen te 

doen 

  x      Overlap 

kan ik vaker de dingen doen die ik wil 

doen 

  x      Overlap 

           

Omgaan met astma (α =0,89)           

Door de longrevalidatie…           

krijg ik meer begrip van anderen voor 

mijn astma 

    x    Lage bijdrage aan GPE & 

alg. KvL 

heb ik een beter humeur           

kan ik beter omgaan met mijn astma           

‐ tabel 4.3 wordt vervolgd ‐ 
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‐ vervolg tabel 4.3 ‐ 

  Missings  Overlap 

tussen 

items 

(Lage) 

bijdrage 

GPE + alg 

KvL 

Overlap 

met ACQ 

en AQLQ 

Reden voor verwijdering 

heb ik meer controle over mijn astma 

(ben ik mijn astma de baas) 

         

ben ik beter in staat om eigen keuzes te 

maken 

         

voel ik me gesteund door andere 

mensen met astma 

x    x    Veel missings, lage 

bijdrage aan GPE & alg. 

KvL 

ken ik beter mijn eigen grenzen           

herken ik het eerder als het slechter met 

me gaat 

    x    Lage bijdrage aan GPE & 

alg. KvL 

           

Kennis over astma (α =0,92)           

Door de longrevalidatie…           

heb ik meer kennis over mijn astma (en 

kan ik het beter uitleggen aan anderen) 

         

heb ik meer kennis over medicijnen voor 

astma 

         

weet ik beter hoe ik mijn medicatie moet 

gebruiken 

    x    Lage bijdrage aan GPE & 

alg. KvL 

weet ik beter wat ik moet doen bij 

benauwdheid 

         

           

Medicijnen (α =0,75)           

Door de longrevalidatie…           

heb ik minder medicijnen nodig        x   

ben ik beter ingesteld op mijn medicatie           

heb ik minder last van bijwerkingen van 

mijn medicatie 

         

1   Cursief gedrukte items zijn niet opgenomen in de schaal. 
2    De bijdrage aan algehele kwaliteit van leven en ervaren effect is onderzocht met een lineaire regressieanalyse 

van het betreffende item op deze twee variabelen, gecontroleerd voor land van longrevalidatie (zie ook tabel 

A.5). 

 

 

4.2.3  Resultaten van de factoranalyse en itemselectie  

De factoranalyse met alle items resulteerde in vijf schalen, te weten: 1) Fysiek functioneren, 2) 

Sociaal functioneren, 3) Omgaan met astma, 4) Kennis over astma en 5) Medicijnen. Vervolgens is 

iedere schaal nog apart bekeken in een factoranalyse. De betrouwbaarheid of interne consistentie 

van deze schalen was ruim voldoende (Cronbach's alfa >0,70; Nunnally, 2010). In bijlage A is te zien 

welke items bij welke schaal horen (zie tabel A.4). 

 

4.2.4  Schaalgemiddelden 

De gemiddelden van de uiteindelijke schalen van de CaReQoL Astma worden hieronder 

gepresenteerd. Patiënten ervaren het meeste effect op de schalen Kennis over astma en Omgaan 

met astma. De schalen Fysiek functioneren en Sociaal functioneren scoren iets lager, en de laagste 

score is gevonden voor de schaal Medicijnen (zie figuur 4.2). 
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Figuur 4.2   Gemiddelden en standaarddeviaties van de schalen van de CaReQoL Astma (min‐max: 1‐5) 

Nb. Hogere score betekent een groter behandeleffect. 

 

 

4.2.5  Verschillen tussen longrevalidatie in Nederland en Davos? 

In deze paragraaf worden de verschillen van de schalen weergegeven per locatie (revalidatie in 

Nederland of hooggebergte). Iedere schaalscore verschilt significant tussen de twee groepen (p < 

0,05). Voornamelijk op de schalen Fysiek functioneren, Medicijnen en Sociaal functioneren zijn er 

aanzienlijke verschillen (van 0,7 of meer). Deze gemiddelden zijn gecorrigeerd voor leeftijd. Duur 

sinds de laatste longrevalidatie bleek geen significant effect te hebben op de schaalscores. In figuur 

4.3 worden de gemiddelde schaalscores afgezet tegen de locatie van de longrevalidatie. 

 
Figuur 4.3  Schaalscores per locatie van longrevalidatie

* Significante verschillen (p<0,05) 

 

Ervaren effect 

Aan respondenten is op het eind van de vragenlijst gevraagd naar het algemene effect van de 

longrevalidatie. Deze vraag wordt ook wel Global Perceived Effect (GPE; Kamper et al., 2010) 

genoemd. De vraag luidt: Hoe gaat het nu met uw gezondheid, vergeleken met uw gezondheid 

vóór uw longrevalidatie? Met als antwoordcategorieën: heel veel slechter (1), veel slechter (2), iets 

slechter (3), hetzelfde (4), iets beter (5), veel beter (6) en heel veel beter (7). In figuur 4.3 zijn de 
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percentages van de verschillende antwoordcategorieën te zien. De verdeling verschilt significant 

tussen de twee groepen(p<0,05; getoetst met chikwadraat).  

 
Figuur 4.3  Categorieën van Global Perceived Effect (GPE) in procent van locatie (Nederland/Davos) 

 
 

Samenhang tussen schalen, algehele kwaliteit van leven en ervaren effect 

In tabel 4.4 staan de correlaties tussen de schalen van de CaReQoL Astma en het gemiddelde van 

de ACQ (hoger is ernstiger astma), de algemene kwaliteit van leven‐vraag (1‐5; hoger is beter) en 

het ervaren effect (1‐7; hoger is meer effect). Er is een sterke positieve correlatie (r≥0,70) tussen de 

schalen Fysiek functioneren en Sociaal functioneren, wat aangeeft dat deze effecten sterk met 

elkaar samenhangen. Verder bestaan er sterke positieve correlaties tussen de algehele kwaliteit 

van leven vraag en de schalen Sociaal functioneren en Fysiek functioneren. Het behandelresultaat 

(GPE) wordt voornamelijk afgemeten aan het effect van de behandeling op Sociaal functioneren 

(r=0,64) en heeft het minst te maken met de verworven kennis over astma (r=0,17). De relatief 

lagere correlaties met de ACQ geeft aan dat de CaReQoL Astma andere aspecten meet dan de ACQ.  

 

Tabel 4.4  Correlatie tussen de schalen van de CaReQoL Astma en het gemiddelde op de ACQ en vraag 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. 

1. Fysiek functioneren  ‐               

2. Sociaal functioneren  0,79*  ‐             

3. Omgaan met astma  0,48*  0,51*  ‐           

4. Kennis over astma  0,27*  0,34*  0,66*  ‐         

5. Medicijnen  0,56*  0,63*  0,54*  0,32*  ‐       

6. Algehele KvL  0,70*  0,74*  0,59*  0,42*  0,58*  ‐     

7. GPE  0,58*  0,64*  0,41*  0,17*  0,50*  0,62*  ‐   

8. ACQ  ‐0,41*  ‐0,52*  ‐0,18*  ‐0,01  ‐0,38*  ‐0,44*  ‐0,66*  ‐ 

* = Significante correlaties (p < 0,05) 

 

Minimaal relevant verschil 

Een minimaal relevant verschil is het kleinste verschil in score op een vragenlijst dat gezien kan 

worden als een klinisch relevante verandering. Deze kan worden vastgesteld door middel een vraag 

naar het ervaren effect (GPE, zie Kamper et al., 2010). Hierbij sluiten we aan bij eerdere methodes 

in de validatie van andere PROMs (Reeve et al., 2013; Revicki et al., 2008; Stucki et al., 1995). Het 
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minimaal relevant verschil wordt berekend door per schaal het gemiddelde van de groep die iets is 

verbeterd af te trekken van de groep die hetzelfde is gebleven. Tabel 4.5 geeft per schaal aan wat 

de gemiddelden zijn voor deze categorieën. Vanwege een laag aantal waarnemingen in de groepen 

die ‘achteruit’ zijn gegaan, lopen deze gemiddelden‐reeksen niet altijd op conform de verwachting.  

 

Tabel 4.5  De minimaal relevante verschillen per schaal, gerelateerd aan het ervaren algemene effect 

(GPE) 

GPE  Fysiek 

functioneren 

Sociaal 

functioneren 

Omgaan met 

astma 

Kennis over 

astma 

Medicijnen 

heel veel slechter (n=5)  1,75  1,38   3,69  4,27  2,27 

veel slechter (n=13)  3,23  2,94   3,65  4,47  2,90 

iets slechter (n=10)  2,86   2,83   3,57  4,40  2,38 

hetzelfde (n=20)  2,84   2,34   3,59  4,18  2,80 

iets beter (n=46)  3,68   3,50   4,04  4,39  3,17 

veel beter (n=53)  4,40   4,25   4,40  4,62  3,81 

heel veel beter (n=39)  4,74   4,69   4,62  4,79  4,22 

Minimaal relevant verschil  0,84  1,16  0,46  0,21  0,37 

 

 
4.3  Nabeschouwing 
 

Deze kwantitatieve testfase resulteerde in een inkorting van de CaReQoL Astma naar 23 vragen, 

verdeeld over vijf schalen: 1) Fysiek functioneren, 2) Sociaal functioneren, 3) Omgaan met astma,  

4) Kennis over astma, en 5) Medicijnen. Daarnaast telt de vragenlijst twee algemene vragen over 

het algemene effect van de behandeling (GPE) en de bijdrage aan de algehele kwaliteit van leven, 

en een vraag over de leeftijd van de respondent (als controlevariabele of case‐mix adjuster). De 

schalen van de CaReQoL Astma meten elk verschillende onderwerpen die in meer of mindere mate 

zijn gerelateerd aan het algemene oordeel over het behandeleffect (GPE en KvL‐vraag). Daarbij 

meet de vragenlijst duidelijk andere aspecten van gezondheidsuitkomsten dan de ACQ. Zie bijlage 

D voor de uiteindelijke vragenlijst (versie 1.0). 

 

Respondenten ervaren effecten op alle schalen van de CaReQoL Astma, maar niet op alle schalen 

even veel. Voornamelijk de schalen Kennis over astma en Omgaan met astma scoren hoog. De 

mensen die longrevalidatie in het hooggebergte hebben gehad, scoren op alle schalen significant 

hoger dan de mensen die in Nederland longrevalidatie hebben gehad. Dit verschil is voornamelijk 

groot op de schalen Fysiek functioneren, Medicijnen en Sociaal functioneren. Deze bevinding komt 

overeen met de algemene indruk die uit de focusgroepen naar voren kwam, met positievere 

effecten van longrevalidatie in Davos op afbouw van medicijnen en weerstand tegen prikkels (zoals 

luchtvervuiling). Daarbij geldt wederom dat deze resultaten met voorzichtigheid geïnterpreteerd 

moeten worden, omdat ze mogelijk niet representatief zijn en omdat de resultaten vertekend 

kunnen zijn door de belangen die bij de Davos‐groep meespelen. Daarom is de gerandomiseerde 

klinische effectstudie nodig om de werkelijke effecten van longrevalidatie in Nederland en Davos 

op een gecontroleerde manier te meten en te vergelijken.  

Voor verdere toepassing van de vragenlijst wordt nog een bijbehorende werkinstructie opgesteld, 

met een omschrijving van hoe de scores berekend, gecorrigeerd en geïnterpreteerd moeten 

worden. Hierin worden ook de gevonden ‘minimaal relevante verschillen’ (Minimal Important 
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Difference) beschreven, die van belang zijn bij de interpretatie van (significante) verschillen in 

schaalscores. Het gaat dan om klinisch relevante verschillen volgens de patiënt.  

Met de ontwikkelde vragenlijst kan het patiëntenperspectief op astmazorg steevast worden 

meegenomen in zorgevaluaties, als aanvulling op klinische parameters. Daarbij is een interessante 

vraag hoe de patiëntervaringen en oordelen over het resultaat van de behandeling zich verhouden 

tot de klinische uitkomstmaten en hoe de patiëntoordelen meegewogen moeten worden in de 

uiteindelijke beoordeling van een behandeling. Vervolgonderzoek zal dit moeten uitwijzen. 
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Bijlage A  Methodologische verantwoording 
 

 

 

Focusgroepen  
 

Deelnemers en programma focusgroep 

Voor de focusgroepen zijn via de patiëntenvereniging Vereniging Nederland Davos en via een 

longpanel van Longfonds patiënten met ernstig astma en ervaring met longrevalidatie verzocht 

deel te nemen. In tabel A.1 zijn de kenmerken van de deelnemers aan het focusgroepsgesprek te 

zien. Bij het gesprek waren twee NIVEL‐onderzoekers aanwezig, waarvan één als gespreksleider 

optrad. Voorafgaand aan het groepsgesprek ontvingen de deelnemers nadere informatie over het 

groepsgesprek en een korte vragenlijst met achtergrondvragen. Zij werden ook gevraagd om alvast 

na te denken over wat men verwacht van longrevalidatie. Dit zorgde ervoor dat de deelnemers 

onafhankelijk van elkaar de belangrijkste verwachtingen konden noteren. 

 
 
Tabel A.1  Kenmerken deelnemers focusgroepsgesprek 

  Groep 

  Longrevalidatie in Nederland  Longrevalidatie in Davos 

Aantal deelnemers  4  10 

     

Geslacht     

Man  1  4 

Vrouw 

 

3  6 

Gemiddelde leeftijd (range)  51 (24‐69)  46 (26‐60) 

     

Opleidingsniveau     

Geen opleiding  1   

Lager onderwijs     

Lager of voorbereidend beroepsonderwijs     

Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs     2 

Middelbaar beroepsonderwijs en 

beroepsbegeleidend onderwijs 

1  5 

Hoger algemeen en voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs 

   

Hoger beroepsonderwijs  1  1 

Wetenschappelijk onderwijs  2  1 

Onbekend    1 

 
Het programma zag er als volgt uit:  

1. Kennismakingsronde.  

2. Centrale vraag 

a. Wat verwacht u van de effecten of resultaten van de longrevalidatie?) 

3. Subvragen:  

a. Aan welke klachten of beperkingen wilt u geholpen worden?  

b. Van welke klachten of beperkingen heeft u het meest last? 

c. Wat kunt u nu niet doen (door deze klachten) wat u wel weer wilt kunnen doen? 
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d. Wat is het resultaat van de longrevalidatie die u kreeg? (in Davos of in Nederland) 

i. Waaraan merkte u dat het effect had? (verbetering in klachten of 

beperkingen) 

ii. Hoe lang heeft dat effect geduurd? 

e. Indien meerdere keren gerevalideerd:  

i. Wat verwachte u de eerste keer van de behandeling? Verschilde dit van 

de daarop volgende keer/keren? 

ii. Verschilden de effecten van de longrevalidatie? 

iii. Verschil tussen longrevalidatie in Nederland en Davos? 

4. Onderwerpen bespreken die niet door de respondenten zelf zijn genoemd (maar wel in de 

literatuur naar voren komen) 

 

 

Cognitieve interviews 
 

Cognitieve interviews geven inzicht in het gedachteproces van respondenten en in de manier 

waarop men de vragenlijst begrijpt en interpreteert. Daarnaast wordt aanvullend gebruik gemaakt 

van de ‘probing’ methode. Dit betekent dat de interviewer gericht doorvraagt op momenten 

wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld wanneer de respondent moeite heeft met het beantwoorden 

van een vraag of een antwoord kiest dat niet in overeenstemming lijkt met het antwoord dat hij/zij 

eigenlijk zou willen geven op de vraag. Dit doorvragen geeft inzicht in de precieze problemen die er 

zijn met vragen.  

 

Aan de eerste interviewronde deden acht personen mee (7 mannen, 1 vrouw) van gemiddeld 52 jaar. 

In de tweede ronde waren er zes deelnemers (3 mannen, 3 vrouwen) met een gemiddelde leeftijd 

van 62,5 jaar. De problemen zijn gecategoriseerd volgens het schema van Willis (zie tabel A.2). 
 
Tabel A.2  Classificatieschema probleemvragen (Willis en Lessler, 1999) 

Code  Categorie  Subcategorieën  omschrijving 

A  Duidelijkheid   Formulering, technische term, vaag, 

gebrek aan referentieperiode 

Problemen met de interpretatie of 

betekenis van een vraag 

B  Kennis  Kennis, herinnering, berekening  Niet in staat zijn vraag te beantwoorden 

door ontbrekende kennis, moeite met 

herinnering of berekening 

C  Assumpties  Onjuiste assumpties, onderliggende 

logica 

Problemen met assumpties of 

onderliggende logica 

D  Antwoordcategorieën  Ontbrekend, mismatch vraag – 

antwoord, vaag, open vraag, overlap, 

onlogische volgorde 

Problemen met de antwoordcategorieën 

 

E  Gevoelig  Sensitieve inhoud (algemeen), 

sensitieve formulering (specifiek), 

sociaal acceptabel 

Sensitieve/kwetsende inhoud of niet 

neutrale bewoording 

F  Instructies  ‐  Problemen met instructies en/of uitleg 

G  Opmaak  ‐  Problemen met de opmaak of volgorde 

van de vragen 

X  Overig  ‐  Overige problemen, niet behorend bij 

bovenstaande categorieën  
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Uitgebreide resultaten cognitieve interviews  

In tabel A.3 staan de twee versies van de CaReQoL Astma die gebruikt zijn in de cognitieve 

interviews (waarbij de ACQ‐vragen grijs gearceerd zijn). Achter iedere vraag staat het aantal 

problemen dat in die ronde is geregistreerd (één of meer van de problemen in tabel A.2).  

 

Tabel A.3  Het aantal problemen per vraag, per interviewronde van de cognitieve test 

Vraag 

 

 

Ronde 1 (n = 9) 

# 
p
ro
b
le
m
e
n
 

Vraag 

 

 

Ronde 2 (n = 5) 

# 
p
ro
b
le
m
e
n
 

1  Wanneer heeft u voor het laatst longrevalidatie 

gehad? 

1  Wanneer heeft u voor het laatst longrevalidatie 

gehad? (geef eventueel een schatting) 

1 

2  …kan ik beter traplopen  0  …kan ik beter traplopen  0 

3  …kan ik langer lopen of wandelen  0  …kan ik langer lopen of wandelen  0 

4  …kan ik verder fietsen  1  …kan ik verder fietsen  0 

5  …kan ik beter sporten  0  …kan ik beter sporten  0 

6  …heb ik een betere conditie (meer 

uithoudingsvermogen) 

0  …heb ik een betere conditie (meer 

uithoudingsvermogen) 

0 

7  …heb ik meer energie (om dingen te doen)  0  …heb ik meer energie (om dingen te doen)  0 

8  …ben ik minder moe  0  …ben ik minder moe  0 

9  …heb ik minder last van benauwdheid  1  …heb ik minder last van benauwdheid  0 

10  …kan ik beter slapen  0  …kan ik beter slapen  0 

11  …ben ik minder gevoelig voor prikkels (zoals 

huisstofmijt, parfum, sigarettenrook, 

luchtverontreiniging) 

0  …ben ik minder gevoelig voor prikkels (zoals 

huisstofmijt, parfum, sigarettenrook, 

luchtverontreiniging) 

0 

12  …is mijn gezondheid stabieler  1  …is mijn gezondheid stabieler  0 

13  …heb ik minder astma‐aanvallen  0  …heb ik minder astma‐aanvallen  0 

14  …ben ik minder afhankelijk van anderen  1  …ben ik minder afhankelijk van anderen (heb ik 

minder hulp nodig van anderen) 

2 

15  …kan ik beter mijn (vrijwilligers)werk of studie 

doen 

0  …kan ik beter mijn (vrijwilligers)werk of studie 

doen 

0 

16  …kan ik dezelfde dingen doen als anderen 

(leeftijdsgenoten) 

0  …kan ik dezelfde dingen doen als anderen 

(leeftijdsgenoten) 

1 

17  …kan ik dagelijkse werkzaamheden verrichten 

(bijvoorbeeld werk, studie of huishouden) 

2  …kan ik beter mijn dagelijkse werkzaamheden 

verrichten (bijvoorbeeld werk, studie of 

huishouden) 

0 

18  …kan ik vaker spontaan dingen doen  0  …kan ik vaker spontaan dingen doen  0 

19  …kan ik makkelijker samen dingen doen 

(bijvoorbeeld uitstapjes, op bezoek gaan, 

uitgaan) 

0  …kan ik makkelijker samen dingen doen 

(bijvoorbeeld uitstapjes, op bezoek gaan, 

uitgaan) 

0 

20  …krijg ik meer begrip van anderen voor mijn 

astma 

2  …krijg ik meer begrip van anderen voor mijn 

astma 

0 

21  …kan ik makkelijker dingen in of om het huis 

doen (bijvoorbeeld boodschappen of klussen) 

0  …kan ik makkelijker dingen in of om het huis 

doen (bijvoorbeeld boodschappen of klussen) 

0 

22  …verzuim ik minder vaak in mijn 

(vrijwilligers)werk of studie 

0  …verzuim ik minder vaak in mijn 

(vrijwilligers)werk of studie 

0 

23  …zie ik er minder tegenop om dingen te doen  0  …zie ik er minder tegenop om dingen te doen  0 
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Vraag 

 

 

Ronde 1 (n = 9) 

# 
p
ro
b
le
m
e
n
 

Vraag 

 

 

Ronde 2 (n = 5) 

# 
p
ro
b
le
m
e
n
 

24  …ben ik minder angstig  1  …ben ik minder angstig  0 

25  …heb ik een beter humeur  0  …heb ik een beter humeur  0 

26  …kan ik beter omgaan met mijn astma  0  …kan ik beter omgaan met mijn astma  0 

27  …heb ik meer controle over mijn astma (ben ik 

mijn astma de baas) 

0  …heb ik meer controle over mijn astma (ben ik 

mijn astma de baas) 

0 

28  …ben ik beter in staat om eigen keuzes te 

maken 

0  …ben ik beter in staat om eigen keuzes te 

maken 

0 

29  …voel ik me gesteund door andere mensen met 

astma 

0  …voel ik me gesteund door andere mensen met 

astma 

0 

30  …heb ik meer kennis over mijn astma (en kan ik 

het beter uitleggen aan anderen) 

0  …heb ik meer kennis over mijn astma (en kan ik 

het beter uitleggen aan anderen) 

0 

31  …heb ik meer kennis over mijn medicatie   0  …heb ik meer kennis over mijn medicatie   0 

32  …weet ik beter hoe ik mijn medicatie moet 

gebruiken 

0  …weet ik beter hoe ik mijn medicatie moet 

gebruiken 

0 

33  …weet ik beter wat ik moet doen bij 

benauwdheid 

0  …weet ik beter wat ik moet doen bij 

benauwdheid 

0 

34  …ken ik mijn eigen grenzen beter  0  …ken ik beter mijn eigen grenzen  0 

35  …herken ik het eerder als het slechter met me 

gaat  

0  …herken ik het eerder als het slechter met me 

gaat  

0 

36  …heb ik minder medicijnen nodig  0  …heb ik minder medicijnen nodig  0 

37  …ben ik beter ingesteld op mijn medicatie  0  …ben ik beter ingesteld op mijn medicatie  0 

38  …heb ik minder last van bijwerkingen van mijn 

medicatie 

0  …heb ik minder last van bijwerkingen van mijn 

medicatie 

0 

39  …heb ik minder ziekenhuisopnames vanwege 

astma 

0  …heb ik minder ziekenhuisopnames vanwege 

astma 

0 

  0  …kan ik vaker de dingen doen die ik wil doen  0 

40  …is mijn kwaliteit van leven verbeterd  0  …is mijn kwaliteit van leven verbeterd  0 

41  Hoe vaak bent u per nacht gemiddeld wakker 

geworden door uw Astma in de afgelopen 

week? 

0  Hoe vaak bent u per nacht gemiddeld wakker 

geworden door uw Astma in de afgelopen 

week? 

0 

42  Hoe ernstig waren uw astmaklachten bij het 's 

morgens wakker worden gemiddeld in de 

afgelopen week?  

0  Hoe ernstig waren uw astmaklachten bij het 's 

morgens wakker worden gemiddeld in de 

afgelopen week?  

0 

43  In welke mate mate werd u over het algemeen 

in de afgelopen week door uw astma beperkt 

bij uw activiteiten? 

3  In welke mate werd u over het algemeen in de 

afgelopen week door uw astma beperkt bij uw 

activiteiten? 

0 

44  In welke mate heeft u zich over het algemeen 

kortademig gevoeld in de afgelopen week 

tengevolge van uw astma?  

2  In welke heeft u zich over het algemeen 

kortademig gevoeld in de afgelopen week 

tengevolge van uw astma?  

0 

45  Hoe vaak had u in de afgelopen week over het 

algemeen een piepende ademhaling? 

0  Hoe vaak had u in de afgelopen week over het 

algemeen een piepende ademhaling? 

0 
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Vraag 

 

 

Ronde 1 (n = 9) 

# 
p
ro
b
le
m
e
n
 

Vraag 

 

 

Ronde 2 (n = 5) 

# 
p
ro
b
le
m
e
n
 

46  Hoeveel Puffs/inhalaties van een kortwerkend 

luchtwegverwijdend middel bijv. ventolin, 

bricanyl, salbutamol of airomir) heeft u op de 

meeste dagen genomen in de afgelopen week?  

1  Hoe veel Puffs/inhalaties van een kortwerkend 

luchtwegverwijdend middel bijv. ventolin, 

bricanyl, salbutamol of airomir) heeft u op de 

meeste dagen genomen in de afgelopen week?  

2 

47  Hoe gaat het nu met uw gezondheid als gevolg 

van de behandeling? 

4  Hoe gaat het nu met uw gezondheid als gevolg 

van de longrevalidatie? 

0 

48  Heeft u één of meerdere chronische ziekten of 

aandoeningen?  

5     

49  Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid 

noemen? 

2  Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid 

noemen? 

0 

50  Hoe zou u over het algemeen de ernst van uw 

astma noemen 

1  Hoe zou u over het algemeen de ernst van uw 

astma noemen? 

0 

    Heeft u nog andere chronische ziekten of 

aandoeningen (naast astma)? 

0 

51  Wat is uw leeftijd?  0  Wat is uw leeftijd?  0 

52  Wat is uw hoogst voltooide opleiding?  0  Wat is uw hoogst voltooide opleiding?  0 

Totaal aantal problemen:  26  Totaal aantal problemen:  6 

NB. Een blanco cel geeft aan dat een vraag in die ronde (nog) niet in de vragenlijst was opgenomen 

	
	
Kwantitatieve testfase 
 

Betrouwbaarheids‐ en factoranalyse 

Betrouwbaarheids‐ en factoranalyse dienen om vast te stellen welke items kunnen worden 

samengenomen tot een schaalgemiddelde. Factoranalyse bekijkt op basis van de correlatie van 

items naar welke groepen items bij elkaar genomen kunnen worden om hier een gemiddelde van 

te nemen. Vervolgens wordt Cronbach’s alfa gebruikt als schatter voor de betrouwbaarheid.  

 

Om factoranalyse te kunnen uitvoeren, moet voldaan worden aan enkele assumpties. Ten eerste 

moet voldaan worden aan een KMO (Kaiser‐Meyer‐Olkin) van >0,60 om goed te onderscheiden en 

betrouwbare factoren te krijgen (Field, 2009). Vervolgens toetst de Bartlett’s test of sphericity of er 

voldoende correlatie tussen de items is om factoranalyse te kunnen uitvoeren. Er mag echter weer 

niet te veel correlatie tussen de items zijn, omdat er dan sprake is van multicollineariteit. Al deze 

assumpties zijn getoetst en er zijn er geen geschonden.  

 

Een eerste exploratieve factoranalyse is uitgevoerd op alle variabelen van de CaReQoL Astma, met 

uitzondering van de items met een hoog aantal missings (zie tabel A.4). Er is in eerste instantie 

gebruik gemaakt van een geroteerde factoranalyse (rotatiemethode oblimin; vanwege de 

veronderstelde correlatie tussen factoren). Daarbij is gekozen voor vijf factoren, op basis van de 

eigenwaardes en de meest voor de hand liggende indeling. Vervolgens is een aparte factoranalyse 

uitgevoerd met de items die bij één factor konden worden ingedeeld ter controle. Hier kwam 

telkens één enkele onderliggende factor naar voren. Voor dezelfde groepen items is vervolgens de 

Cronbach’s alfa en een schaalgemiddelde uitgerekend, onder voorwaarde dat de respondent 
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minimaal de helft van de items heeft ingevuld. In tabel A.4 zijn de uitgebreide resultaten van de 

factoranalyse zichtbaar. De alfa’s zijn berekend over de niet‐cursief gedrukte items.  

 

Tabel A.4  Factoranalyse en schalen van de CaReQoL Astma  (n=104) 

  Factor‐

lading 

Item‐rest 

correlatie 

Alfa als item 

is verwijderd 

Fysiek functioneren (α =0,96)       

Door de longrevalidatie…       

kan ik beter traplopen  0,93  0,86  0,96 

kan ik langer lopen of wandelen  0,93  0,85  0,96 

kan ik verder fietsen  0,92  ‐  ‐ 

kan ik beter sporten  0,9  0,87  0,95 

heb ik een betere conditie (meer uithoudingsvermogen)  0,97  0,85  0,96 

heb ik meer energie (om dingen te doen)  0,93  ‐  ‐ 

ben ik minder moe  0,76  0,85  0,96 

heb ik minder last van benauwdheid  0,79  0,84  0,96 

kan ik beter slapen  0,48  ‐  ‐ 

ben ik minder gevoelig voor prikkels (zoals huisstofmijt, parfum, 

sigarettenrook, luchtverontreiniging) 

0,41  ‐  ‐ 

is mijn gezondheid stabieler  0,63  0,82  0,96 

heb ik minder astma‐aanvallen  0,65  0,83  0,96 

ben ik minder afhankelijk van anderen (heb ik minder hulp nodig van 

anderen) 

0,58  ‐  ‐ 

Sociaal functioneren (α =0,95)       

Door de longrevalidatie…       

kan ik dezelfde dingen doen als anderen (leeftijdsgenoten)  0,83  ‐  ‐ 

kan ik beter mijn dagelijkse werkzaamheden verrichten (bijvoorbeeld 

werk, studie of huishouden) 

0,77  0,84  0,94 

kan ik vaker spontaan dingen doen  0,73  0,9  0,92 

kan ik makkelijker samen dingen doen (bijvoorbeeld uitstapjes, op 

bezoek gaan, uitgaan) 

0,75  0,89  0,93 

kan ik makkelijker dingen in of om het huis doen (bijvoorbeeld 

boodschappen of klussen) 

0,65  0,85  0,94 

zie ik er minder tegenop om dingen te doen  0,54  ‐  ‐ 

kan ik vaker de dingen doen die ik wil doen  0,51  ‐  ‐ 

Omgaan met astma (α =0,89)       

Door de longrevalidatie…       

krijg ik meer begrip van anderen voor mijn astma  0,46  ‐  ‐ 

heb ik een beter humeur  0,51  0,59  0,9 

kan ik beter omgaan met mijn astma  0,75  0,81  0,85 

heb ik meer controle over mijn astma (ben ik mijn astma de baas)  0,74  0,74  0,86 

ben ik beter in staat om eigen keuzes te maken  0,78  0,81  0,84 

voel ik me gesteund door andere mensen met astma  0,72  ‐  ‐ 

ken ik beter mijn eigen grenzen  0,6  0,67  0,88 

herken ik het eerder als het slechter met me gaat  0,65  ‐  ‐ 

Kennis over astma (α =0,92)       

Door de longrevalidatie…       

heb ik meer kennis over mijn astma (en kan ik het beter uitleggen aan 

anderen) 

0,86  0,87  0,87 

heb ik meer kennis over medicijnen voor astma  0,92  0,88  0,86 
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  Factor‐

lading 

Item‐rest 

correlatie 

Alfa als item 

is verwijderd 

weet ik beter hoe ik mijn medicatie moet gebruiken  0,92  ‐  ‐ 

weet ik beter wat ik moet doen bij benauwdheid  0,79  0,78  0,93 

Medicijnen (α =0,75)       

Door de longrevalidatie…       

heb ik minder medicijnen nodig  0,54  0,6  0,63 

ben ik beter ingesteld op mijn medicatie  0,36  0,52  0,73 

heb ik minder last van bijwerkingen van mijn medicatie  0,6  0,61  0,63 

Nb. De factoranalyse is uitgevoerd op alle hierboven gepresenteerde items. Cursief gedrukte items zijn niet 

opgenomen in de schaal. 

 

In tabel A.5 zijn de ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van de items op de algehele 

kwaliteit van leven (KvL) vraag en de effectvraag (GPE) te zien.  

 

Tabel A.5   Ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van CaReQoL Astma‐items op KvL en GPE 

  Algemene 

KvL‐vraag 

(v44) 

Effectvraag 

(GPE) 

Fysiek functioneren     

kan ik beter traplopen  0,47  0,35 

kan ik langer lopen of wandelen  0,52  0,27 

kan ik verder fietsen  0,48  0,38 

kan ik beter sporten  0,51  0,25 

heb ik een betere conditie (meer uithoudingsvermogen)  0,46  0,32 

heb ik meer energie (om dingen te doen)  0,52  0,38 

ben ik minder moe  0,49  0,38 

heb ik minder last van benauwdheid  0,36  0,39 

kan ik beter slapen  0,34  0,24 

ben ik minder gevoelig voor prikkels (zoals huisstofmijt, parfum, sigarettenrook, 

luchtverontreiniging) 

0,23  0,23 

is mijn gezondheid stabieler  0,49  0,47 

heb ik minder astma‐aanvallen  0,44  0,44 

ben ik minder afhankelijk van anderen (heb ik minder hulp nodig van anderen)  0,48  0,42 

     

Sociaal functioneren     

kan ik dezelfde dingen doen als anderen (leeftijdsgenoten)  0,37  0,27 

kan ik beter mijn dagelijkse werkzaamheden verrichten (bijvoorbeeld werk, studie of 

huishouden) 

0,57  0,45 

kan ik vaker spontaan dingen doen  0,56  0,50 

kan ik makkelijker samen dingen doen (bijvoorbeeld uitstapjes, op bezoek gaan, 

uitgaan) 

0,57  0,42 

kan ik makkelijker dingen in of om het huis doen (bijvoorbeeld boodschappen of 

klussen) 

0,56  0,37 

zie ik er minder tegenop om dingen te doen  0,50  0,38 

kan ik vaker de dingen doen die ik wil doen  0,83  0,49 

     

Omgaan met astma     

krijg ik meer begrip van anderen voor mijn astma  0,24  0,2 

heb ik een beter humeur  0,42  0,36 

kan ik beter omgaan met mijn astma  0,52  0,32 
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  Algemene 

KvL‐vraag 

(v44) 

Effectvraag 

(GPE) 

heb ik meer controle over mijn astma (ben ik mijn astma de baas)  0,44  0,26 

ben ik beter in staat om eigen keuzes te maken  0,4  0,27 

voel ik me gesteund door andere mensen met astma  0,24  0,21 

ken ik beter mijn eigen grenzen  0,45  0,37 

herken ik het eerder als het slechter met me gaat  0,47  0,24 

     

Kennis over astma     

heb ik meer kennis over mijn astma (en kan ik het beter uitleggen aan anderen)  0,57  0,26 

heb ik meer kennis over medicijnen voor astma  0,61  0,31 

weet ik beter hoe ik mijn medicatie moet gebruiken  0,49  0,26 

weet ik beter wat ik moet doen bij benauwdheid  0,48  0,27 

     

Medicijnen     

heb ik minder medicijnen nodig  0,21  0,22 

ben ik beter ingesteld op mijn medicatie  0,48  0,38 

heb ik minder last van bijwerkingen van mijn medicatie  0,2  0,17 

 

Begeleidingscommissie  

De CaReQoL Astma is ontwikkeld in nauwe samenwerking met verschillende partijen, waaronder 

(vertegenwoordigers van) patiënten(organisaties), zorgverleners en zorgverzekeraars. De 

begeleidingscommissie nam een inhoudelijke taak op zich door de koppeling te maken tussen de 

praktijk van de zorg en de ontwikkeling van de CaReQoL Astma. Zie tabel A.6 voor de deelnemers 

van de begeleidingscommissie. 

 

Tabel A.6   Leden van de begeleidingscommissie  

Naam    Functie en affiliatie 

Dirk van Ranst  Longarts, Revant longcentrum 

Anita Beelen  Onderzoeker, Academisch Medisch Centrum / Merem 

Eline bij de Vaate  Longarts, Heideheuvel 

Xana van Jaarsveld  Projectleider Longfonds 

Caroline van Weert  Directeur, Stichting Miletus 

Ineke Van Dijk‐Hoen  Secretaris, Vereniging Nederland Davos 

Lizet van Alphen  Ervaringsdeskundige / patiënt, Vereniging Nederland Davos 

Janet Bogt  Longverpleegkundige, Heideheuvel 
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Bijlage B  Beschikbare PROMs voor astma 
 

 

 

In tabel B.1 staan de beschikbare PROMs voor astma. Deze zijn in kaart gebracht door middel van 

bestaande literatuur (Gibbons en Fitzpatrick, 2009; Worth et al., 2014) en consultatie van de 

begeleidingscommissie. 

 

Tabel B.1  Overzicht van PROMs voor astma  

Naam  (Eerste) auteur  Mate van patiënten 
participatie bij de 
ontwikkeling 

Aantal  
items 

Soorten domeinen 

Asthma Quality 
of Life 
Questionnaire 
(AQLQ) 

Juniper  Literatuur, artsen en (6) 
interviews met patiënten 

32  Symptomen, emotionele 
aspecten, activiteiten, 
omgeving 

Mini Asthma 
Quality of Life 
Questionnaire 
(MiniAQLQ) 

Juniper  Literatuur, artsen en (6) 
interviews met patiënten 

15  Symptomen, activiteiten, 
emotionele aspecten en 
omgeving 

Asthma Quality 
of Life 
Questionnaire 
(Standardized) 

Juniper  Literatuur, artsen en (6) 
interviews met patiënten 

32  symptomen, beperkingen in 
activiteiten, emotioneel 
functioneren, 
omgevingsinvloeden 

Acute Asthma 
Quality of Life 
Questionnaire  

Juniper  Gebaseerd op AQLQ  32  symptomen, beperkingen in 
activiteiten, emotioneel 
functioneren, 
omgevingsinvloeden 

Asthma Control 
Questionaire 
(ACQ) 

Juniper  Zeer beperkt; 100 
gebaseerd op clinici 

6‐jul  Symptomen, emoties, 
activiteiten, omgeving 

Asthma Control 
Diary (ACD) 

Juniper    6 / 7  Symptomen, emoties, 
activiteiten, omgeving 

Marks Asthma 
Qualiy of life 
Questionnaire 

Marks, A scale for 
the measurement 
of quality of life in 
adults with 
asthma 

Focusgroep en ook 
literatuur en experts 

Onb.  symptomen, beperkingen in 
activiteiten, emotioneel 
functioneren, 
omgevingsinvloeden 

Modified 
Asthma Quality 
of Life‐Marks 

Marks  Gebaseerd op AQLQ  22  Fysieke beperkingen, 
emotionele beperkingen, 
sociaal functioneren, zorgen 
om gezondheid 

Living With 
Asthma 
Questionnaire 
(LWAQ) 

Hyland  Ja, focusgroepen  68  Sport, vakantie, slapen, werk, 
mobiliteit en verkoudheid 

St. George 
Respiratory 
Questionnaire 
(SGRQ) 

Jones   Zeer beperkt  50  Symptomen, activiteit en 
impact 

Asthma Control 
Test (ACT) 

Nathan  Geen  22    
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Naam  (Eerste) auteur  Mate van patiënten 
participatie bij de 
ontwikkeling 

Aantal  
items 

Soorten domeinen 

Asthma Impact 
Survey (AIS) 

Kaiser 
Permanente Care 
Management 
Institute and 
Quality Metrics 

Geen, items komen uit 
itembank 

6  Plezier, dagelijkse 
activiteiten, sociaal 
functioneren, frustratie, 
werk en huishouden 

Asthma Therapy 
Assessment 
Questionnaire 
(ATAQ) 

Skinner  Geen   17  Controle, attitude/gedrag, 
zelf‐effectiviteit, patiënt‐arts 
communicatie 

Perceived 
Control of 
Asthma 
Questionnaire 
(PCAQ) 

Katz  Geen  11  nb 

Asthma 
Outcomes 
Monitoring 
System (AOMS) 

Graham  Geen  Onb.  Activiteitenbeperking, 
symptomen, zorgen. 

Asthma Quality 
of Life Utility 
Index (AQL‐5D) 

Young  Nee  4  Symptomen, emoties, 
activiteiten, omgeving 

Asthma 
Symptom Utility 
Index (ASUI) 

Revicki  Beperkt aantal interviews. 
Ook literatuur review en 
clinici 

11  nb 

Asthma/Airway
s Questionnaire 
20 (AQ‐20) 

Barley  Gebaseerd op de AQLQ  20  symptomen, functionele 
beperkingen, particpatie, 
sociale relaties, stemming en 
emotioneel welbevinden, 
gezondheid, zorgen. 

Royal College of 
Physicians 3 
questions (RCP) 

Thomas  Geen  3  Nachtrust, syptomen (bij 
dag) en verstoring van 
activiteiten 

Asthma Self‐
efficacy Scale 
(ASES) 

Manusco  Beperkt  32  Symptomen, activiteiten, 
emoties, omgevingsaspecten 
van astma. 

Work 
Productivity and 
Activity 
Impairment: 
Asthma (WPAI: 
Asthma) 

Andreasson   Ja, interviews en 
gebaseerd op andere 
vragenlijsten 

Onb.  Beperkingen met betrekking 
tot (1) werk, (2) school en (3) 
activiteiten 

Asthma Bother 
Profile (ABP) 

Hyland  Beperkt  23  The initial ABP questionnaire 
was constructed on the basis 
of earlier asthma QOL 
research and modified by 
patients’ discussion, in focus 
groups, of the way their lives 
were affected by asthma. 

Asthma Short 
Form (ASF) 

Bayliss  Gebaseerd op de AQLQ  15  Symptomen, functioneren 
met astma, psycho‐sociale 
gevolgen, vertrouwen in de 
gezondheid, energie.  
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Naam  (Eerste) auteur  Mate van patiënten 
participatie bij de 
ontwikkeling 

Aantal  
items 

Soorten domeinen 

Medical 
Research 
Council Dyspnoe 
(MRCD) 

Bestall  Nee  Onb.  nvt 

Quality of Life 
for Respiratory 
Illness 
Questionnaire 
(QoL‐RIQ) 

Maillé  Nee  55  ademhalingsproblemen, 
fysieke problemen, emoties, 
situatie die 
ademhalingsproblemen 
uitlokken/verergeren, 
algemene activiteiten, 
dagelijkse + huisgebonden 
activiteiten/sociale 
activiteiten, relaties en 
seksualiteit 

Respiratory 
Illness 
Questionnaire 
Monitoring 10 
(RIQ‐MON‐10) 

Jacobs   Nee  10   fysieke en emotionele 
klachten (1) en fysieke en 

sociale beperkingen (2) 

Chronic 
Respiratory 
Disease 
Questionnaire 
(CRQ) 

Guyatt   Deels (interviews)  20  Kortademigheid, 
vermoeidheid, emotioneel 
functioneren en beheersing. 
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Bijlage C  Asthma Control Questionnaire (ACQ) 
  

 

 
   

1. Hoe vaak bent u per nacht gemiddeld wakker 
geworden door uw Astma in de afgelopen 
week?  

0. Nooit 
1. Bijna nooit 
2. Een paar keer 
3. Verscheidene keren 
4. Vaak 
5. Heel vaak 
6. Kon niet slapen vanwege astma 

2. Hoe ernstig waren uw astmaklachten bij  
het 's morgens wakker worden gemiddeld in 
de afgelopen week?  

0. Geen klachten 
1. Heel lichte klachten 
2. Lichte klachten 
3. Matige klachten 
4. Vrij ernstige klachten 
5. Ernstige klachten 
6. heel ernstige klachten 

 3. In welke mate mate werd u over het algemeen 
in de afgelopen week door uw astma  beperkt 
bij uw activiteiten? 

0. Helemaal niet beperkt 
1. Nauwelijks beperkt 
2. Een beetje beperkt 
3. Tamelijk beperkt 
4. Erg beperkt 
5. Heel erg beperkt 
6. Volledig beperkt 

 4. In welke mate heeft u zich over het algemeen  
kortademig gevoeld in de afgelopen week  
tengevolge van uw astma?  

0. Helemaal niet 
1. Nauwelijks 
2. Een beetje 
3. Middelmatig 
4. Vrij ernstig 
5. Ernstig 
6. Heel ernstig 

 5. Hoe vaak had u in de afgelopen week over  
het algemeen een piepende ademhaling? 

0. Nooit 
1. Zelden 
2. Af en toe 
3. Geregeld 
4. Vaak 
5. Meestal 
6. Altijd 

 6. Hoeveel Puffs/inhalaties van een 
Kortwerkend luchtwegverwijdend middel 
(bijv. ventolin,bricanyl, salbutamol of airomir) 
heeft u op de meeste dagen genomen in de  
afgelopen week?  

 (Als u niet zeker weet hoe u deze vraag moet 
beantwoorden, vraag dan a.u.b. om uitleg)  

0. Geen 
1. 1-2 puffs/inhalaties 
2. 3-4 puffs/inhalaties 
3. 5-8 puffs/inhalaties 
4. 9-12 puffs/inhalaties 
5. 13-16 puffs/inhalaties 
6. meer dan 16 puffs/inhalaties 
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Bijlage D  CaReQoL Astma (versie 1.0)  
 
 
 
Vragenlijst over ‘Care Related Quality of Life’ bij mensen met ernstig astma 
 

Deze vragenlijst gaat over de effecten van longrevalidatie. Onder longrevalidatie verstaan we 

behandeling in één van de vijf (derdelijns) longcentra in Nederland of in het Nederlands 

Astmacentrum Davos (NAD).  

 

Wilt u alstublieft géén vragen overslaan? 

 

 

 

Beantwoord onderstaande stellingen over de effecten van de longrevalidatie. Het gaat om de 

effecten die u ervaart na de meest recente behandeling in een longcentrum. Vul de zin ‘Door de 

longrevalidatie’ steeds aan. Het gaat om uw mening en de effecten die u heeft ervaren in de 

afgelopen twee weken.   

 

U kunt het vakje n.v.t. (niet van toepassing) aankruisen als: 

 u een vraag niet kunt beantwoorden omdat die niet op u van toepassing is 

 een verandering door iets anders dan astma is veroorzaakt 

 

  Fysiek functioneren 
 
Door de longrevalidatie… 

Helemaal 

oneens 

Deels 

oneens 

Niet eens, 

niet oneens 

Deels 

eens 

Helemaal 

eens 

  N.v.t. 

1  …kan ik beter traplopen               

2  …kan ik langer lopen of wandelen               

3  …kan ik beter sporten               

4  …heb ik een betere conditie (meer 

uithoudingsvermogen) 

             

5  …ben ik minder moe               

6  …heb ik minder last van benauwdheid               

7  …is mijn gezondheid stabieler               

8  …heb ik minder astma‐aanvallen               
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  Sociaal functioneren 
 
Door de longrevalidatie… 

Helemaal 

oneens 

Deels 

oneens 

Niet eens, 

niet 

oneens 

Deels 

eens 

Helemaal 

eens 

  N.v.t. 

9  …kan ik beter mijn dagelijkse 

werkzaamheden verrichten (bijvoorbeeld 

werk, studie of huishouden) 

             

10  …kan ik vaker spontaan dingen doen               

11  …kan ik makkelijker samen dingen doen 

(bijvoorbeeld uitstapjes, op bezoek gaan, 

uitgaan) 

             

12  …kan ik makkelijker dingen in of om het 

huis doen (bijvoorbeeld boodschappen 

of klussen) 

             

 

 

 

  Omgaan met astma 
 
Door de longrevalidatie… 

Helemaal 

oneens 

Deels 

oneens 

Niet eens, 

niet oneens 

Deels 

eens 

Helemaal 

eens 

  N.v.t. 

13  …heb ik een beter humeur               

14  …kan ik beter omgaan met mijn astma               

15  …heb ik meer controle over mijn astma 

(ben ik mijn astma de baas) 

             

16  …ben ik beter in staat om eigen keuzes te 

maken 

             

17  …ken ik beter mijn eigen grenzen               

 

 

 

  Kennis over astma 
 
Door de longrevalidatie… 

Helemaal 

oneens 

Deels 

oneens 

Niet eens, 

niet oneens 

Deels 

eens 

Helemaal 

eens 

  N.v.t. 

18  …heb ik meer kennis over mijn astma (en 

kan ik het beter uitleggen aan anderen) 

             

19  …heb ik meer kennis over medicijnen 

voor astma  

             

20  …weet ik beter wat ik moet doen bij 

benauwdheid 

             

 
   



42  Ontwikkeling van de CaReQoL Astma, NIVEL 2016 

  Medicijnen 
 
Door de longrevalidatie… 

Helemaal 

oneens 

Deels 

oneens 

Niet eens, 

niet 

oneens 

Deels 

eens 

Helemaal 

eens 

  N.v.t. 

21  …heb ik minder medicijnen nodig               

22  …ben ik beter ingesteld op mijn 

medicatie 

             

23  …heb ik minder last van bijwerkingen van 

mijn medicatie 

             

 

 

  Algemeen 
 
Door de longrevalidatie… 

Helemaal 

oneens 

Deels 

oneens 

Niet eens, 

niet 

oneens 

Deels 

eens 

Helemaal 

eens 

  N.v.t. 

24  …is mijn kwaliteit van leven verbeterd               

 

 

25  Hoe gaat het nu met uw gezondheid, vergeleken met uw gezondheid vóór de 

longrevalidatie? 

 Heel veel beter  

 Veel beter 

 Iets beter 

 Hetzelfde 

 Iets slechter 

 Veel slechter 

 Heel veel slechter 

 Weet ik niet / niet van toepassing 

 

 

26  Wat is uw leeftijd? 

  ____  jaar 

 



   

Zorginstituut Nederland 
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K.v.K. Gooi en Eemland nr. 40506839 

Betreft: reactie conceptrapport ‘Behandeling van 

(ernstig) astma in het hooggebergte’ 

Amersfoort, 1 december 2014 

 

 

 

 

Geachte heer de Wit, 

 

Hartelijk dank voor het toesturen van het conceptrapport ‘Behandeling van (ernstig) astma 

in het hooggebergte’. 

 

Ondergetekenden zijn vanuit de Longalliantie Nederland betrokken bij de 

voorbesprekingen met uw organisatie over dit onderwerp. Wij zijn verheugd over het feit, 

dat het besluit voorligt om de komende jaren een kwalitatief onderzoek naar het effect van 

behandeling in het hooggebergte te doen. 

 

Graag reageren Vereniging Nederland Davos (VND) en Longfonds hierbij op het 

conceptrapport, naast de eerste reactie die de VND u hierop al op 25 november jl. 

stuurde. 

Als patiëntenorganisaties benadrukken wij – zoals ook gesteld in de mail van 25 

november - dat het voor patiënten die deze zorg nodig hebben van het grootste belang is 

dat zij onvoorwaardelijk door hun longarts of kinderarts kunnen worden doorverwezen 

voor een behandeling in het hooggebergte, na het doorlopen van de indicatiecriteria zoals 

genoemd in bijlage 2 en 3 van uw rapport.  

Bijkomend belang van deze doorverwijzing is, dat dit bevorderlijk is voor het kunnen 

includeren van voldoende patiënten in het komende onderzoek naar behandeling in het 

hooggebergte.  

Daarnaast zijn wij van mening, dat 3 jaar voor het onderzoek vrij kort is. Een langere 

onderzoeksperiode, van tenminste 4 jaar, zal duidelijkere uitkomsten opleveren en 

daarmee een betere basis vormen voor een gegronde besluitvorming. 

 

 

Bijgaand sturen wij u de uitslagen van de enquête ‘Verzeker je van lucht in Davos’, 

uitgezet via de mail, Facebook en Twitter vanuit de  VND. In mei had de VND 1160 leden 

waarvan 413 leden de enquête volledig hebben ingevuld – hetgeen met bijna 30% een 

zeer hoge respons mag worden genoemd.  Zoals u weet vertegenwoordigt de VND deze 

groep patiënten met ernstig en/of moeilijk behandelbaar astma. In het Excel bestand vindt 

mailto:info@astmafonds.nl
http://www.astmafonds.nl/


   

u de resultaten direct voortgekomen uit deze enquête, waarbij de persoonsgegevens 

zoveel mogelijk geanonimiseerd zijn (bijlage 1 bij deze brief).  

De visie van de patiëntenverenigingen is dat patiënten met ernstig en/of moeilijk 

behandelbaar astma brede toegang moeten hebben tot effectieve behandeling in het 

hooggebergte.  
 
Dr.N.H.Chavannes, MD,PhD, heeft een samenvatting van de resultaten gemaakt waarin 

hij concludeert dat de ervaringen van deze geselecteerde groep zeer eensluidend wijzen 

op een positieve invloed van de interventie, waarbij de suggestie ontstaat dat er mogelijk 

een periode van meer stabiele ziekte optreedt na afloop van opname in Davos (bijlage 2 

bij deze brief).  

Deze conclusie sterkt ons in de overtuiging, dat het van groot belang is patient-reported 

outcomes in het onderzoek mee te nemen, naast klinische uitkomsten. Wij bevelen 

daarom de onderzoekers aan om, middels een focusgroep van longpatiënten uit de 

doelgroep, bij de onderzoeksopzet relevante uitkomstmaten voor patiënten op te stellen. 

 

In de bijlage ontvangt u de PowerPointpresentatie zoals gepresenteerd op de ledendag 

van de VND op 21 juni jl.( bijlage 3). 

 Rest ons nog u te wijzen op de vele persoonlijke reacties die aan het einde van de 

enquête mogelijk was te geven, waaruit wij deze graag even uitlichten: ‘Een opname in 

Davos kan zorgen dat overleven weer leven wordt.’ (bijlage 4).  

  
Bovenstaande had de VND graag in een persoonlijk gesprek willen belichten en indien 

gewenst alsnog nader toelichten. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Longfonds     Vereniging Nederland Davos 

 

   

   

  

 

 

mevrouw H.H. Witte   Mevrouw drs. W.S.G. van Dijk-Hoen 
 
directeur Longfonds patiëntenvereniging  secretaris Vereniging Nederland 

(voorheen Astma Fonds)   Davos 

 

 

 

Bijlagen: 

1. Uitkomsten enquête onder leden Vereniging Nederland Davos 

2. Samenvatting resultaten enquête door dr. N.H. Chavannes, MD, PhD 

3. Presentatie tijdens ledendag Vereniging Nederland Davos 

4. Persoonlijke reacties van leden bij enquête 

  
  



Verzeker je van lucht in Davos

Resultaten enquête mei 2014



De Vereniging Nederland Davos (VND) heeft een enquête 'Verzeker je van 
lucht in Davos' uitgezet via een mail naar 638 leden ( het totaal aantal leden 
in mei bedroeg: 1160) , via de website van de VND ,via facebook en twitter
gedurende mei 2014. In totaal hebben 413 ! mensen op de uitnodiging 
gereageerd, waarvan 287 (69%) de enquête grotendeels heeft afgerond.



Wat is uw leeftijd?

Tussen 7 en 17 jaar

Ouder dan 17 jaar

Tussen 7 en 17 jaar 2,2% 7
Ouder dan 17 jaar 97,8% 316

answered question 323
skipped question 0



Bent u of uw kind een of meerdere keren in Davos opgenomen 
geweest?

Ja

Nee

Answer Options
Response 
Percent

Response 
Count

Ja 84,2% 272
Nee 15,8% 51

answered question 323
skipped question 0
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Hoe vaak bent u opgenomen geweest in het NAD in Davos?

1 keer
2 keer
3 keer
4 keer
meer dan 5 keer

1 keer 42,6% 116
2 keer 22,4% 61
3 keer 13,2% 36
4 keer 7,7% 21
meer dan 5 keer 14,0% 38

answered question 272
skipped question 51
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Meer Gelijk Minder

Het gebruik van longmedicatie is na opname in Davos:

Meer

Gelijk

Minder

Meer 4,4% 12
Gelijk 23,9% 65
Minder 71,7% 195

answered question 272
skipped question 51
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Het gebruik van prednison is na opname in Davos:

Meer
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Meer 4,4% 12

Gelijk 8,8% 24

Minder 86,8% 236
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Meer Gelijk Minder

Het aantal ziekenhuisopnames in Nederland is na opname in 
Davos:

Meer

Gelijk

Minder

Meer 2,9% 8

Gelijk 11,8% 32

Minder 85,3% 232



Voelt u zich belemmerd in onderstaande activiteiten 
en in welke mate:  (Denk aan uw dagelijkse 
bezigheden als wassen, opstaan, eten enz.)
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Answer Options
Helemaal 

niet
Nauwelijks Een beetje Middelmatig Vrij ernstig Ernstig Heel ernstig

Response 
Count

Vóór opname Davos 2 3 8 38 68 79 74 272

Ná opname Davos 40 95 67 59 9 2 0 272



Voelt u zich sociaal belemmerd?:  (Denk aan vrienden 
bezoeken, hobby’s en theater-bioscoopbezoeken)
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Voelt u zich in het werk belemmerd?
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In welke mate bent u afhankelijk van sociale en/of 
medische zorg?
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Voelt u zich anders dan uw omgeving? (Denk aan o.a. 
buitengesloten)
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In welke mate heeft u last van frustraties? (ik wil wel, 
maar ik kan niet..)
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In welke mate heeft u last van angst?
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In welke mate heeft u last van boosheid?
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In welke mate heeft u last van prikkels uit uw omgeving 
op uw luchtwegen? (Denk aan rook, 
luchtverontreiniging, (fijn)stof etc.)
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De ervaringen van deze geselecteerde groep wijzen echter wel zeer 
eensluidend op een positieve invloed van de interventie, waarbij de 
suggestie ontstaat dat er mogelijk een periode van meer stabiele ziekte 
optreedt na afloop van opname in Davos. Het lijkt daarom wenselijk dat er 
voor de in aantal zeer beperkte, maar in ziektelast zeer ernstige groep van 
regelmatig exacerberende en instabiele longpatiënten een mogelijkheid 
moet blijven bestaan voor opname in Davos. 

Samenvatting:



Methodologische kanttekening bij de opzet van het rapport is dat het een 
sterk geselecteerde doelgroep betrof, waarbij geen vergelijking mogelijk is 
met een controlegroep, zodat regressie naar het gemiddelde niet kan 
worden uitgesloten. Tevens is de gegevensverzameling afhankelijk van 
subjectieve informatie, die niet kan worden vergeleken met meer 
objectieve cijfers over medicatie- en zorggebruik vooraf en na afloop van 
opname in Davos.

ECHTER…….



VERLOTING

www.random.org



HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING



 

 

Van: Marlies van de Flier <M.van.de.Flier@zn.nl> Namens Petra van Holst 
Verzonden: woensdag 31 juli 2019 16:05 
Aan: Blekkenhorst, mw. B. <BBlekkenhorst@zinl.nl>; Zwaag, Mw. A. van der <AZwaag@zinl.nl> 
CC: Henk Willem Otten <H.Otten@zn.nl>; Bart Keuper <B.Keuper@zn.nl> 
Onderwerp: RE: Concept Standpunt Hooggebergtebehandeling bij ernstig (refractair) astma: 
uitnodiging hearing: 4 september 16.00-18.00 uur 
 
Geachte mevrouw Blekkenhorst, mevrouw Zwaag, 
 
Uw mail van 13 juni jl., waarin u ons verzoekt te reageren op de Consultatie concept standpunt 
Hooggebergtebehandeling bij ernstig (refractair) astma, is in goede orde ontvangen. ZN kennis 
heeft genomen van uw standpunt.  
 
ZN heeft op dit moment geen opmerkingen of vragen over het bovengenoemde concept 
standpunt.  
 
ZN ziet uw definitieve rapport eind oktober/ begin november met belangstelling tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Petra van Holst-Wormser 
algemeen directeur 

 
Zorgverzekeraars Nederland 
Sparrenheuvel 16 | 3708 JE ZEIST 
030-698 83 97 | 06- 109 32 714 
p.van.holst@zn.nl 
 

mailto:p.van.holst@zn.nl












 

 

  

 

 

 

AANGETEKEND 
 
Zorginstituut Nederland 
T.a.v. de heer dr. J. Wijma, voorzitter Raad van Bestuur 
Postbus 320 
1110 AH  DIEMEN 
 
 
tevens per e-mail: BBlekkenhorst@zinl.nl 
 
Zwolle, 17 juli 2019 

inzake: : MC Astmacentrum / Davos 
Behandeld door : prof.mr. J.G. Sijmons, advocaat 
Tel. / Fax : +31 (0)88 752 00 78 / +31 (0)88 752 00 01 
E-mail : jaap.sijmons@nysingh.nl 
 
Onze referentie: Uw referentie: 
231850/JGS 2019011844/zaaknummer 2016127672, volgnummer 

2019003894 
 

Geachte heer Wijma, 

In vervolg op mijn brief van 17 juni jl. wenst cliënte, Stichting MC Astmacentrum, 
exploitante van het Nederlands Astmacentrum Davos (het ‘NAD’), een aantal zaken 
onder uw aandacht te brengen alvorens u een definitief standpunt zult innemen 
inzake de hooggebergtebehandeling bij ernstig (refractair) astma, waarvan een 
concept ter consultatie is verspreid.  

Cliënte verwijst allereerst naar haar brief van 23 mei jl. aan u en betreurt, dat haar 
argumenten niet zijn meegenomen in het concept-standpunt, noch daarin zijn 
weerlegd.  

Na jaren onderzoek ligt er voor het eerst met de Refrast-studie 2019 een complete 
studie – ook al is zij niet gerandomiseerd – die naar de stellige overtuiging van de 
onderzoekers, en inmiddels ook van die van de NVALT, aantoont dat behandeling 
in hooggebergte een significante en klinisch relevante bijdrage aan de behandeling 
van ernstig astma levert. Wij verwijzen naar het wetenschappelijke en deskundige 
commentaar van de NVALT in deze. Uw ZiN heeft op voorhand ingestemd met het 
onderzoeksdesign blijkens de eerdere correspondentie van het ZiN over het 
Refrast-onderzoek. Het overtuigt niet de resultaten daarvan vanwege het  
observationele karakter niet het volle gewicht te geven.  

Op voorhand was duidelijk dat vanwege medisch-ethische bezwaren een RCT 
moeilijk op te zetten zou zijn; dat is wel geprobeerd maar bleek onder de 
omstandigheden niet mogelijk. Hierin heeft ook het feit dat uw ZiN aanvullende 
voorwaarden heeft gesteld voor de hooggebergtebehandeling die niet voor 
behandeling op zeeniveau golden, bijgedragen. Daarmee immers kunnen op 
voorhand verschillen in groepen ontstaan. Dat de verzekeraars, die volledig 
betrokken waren bij de opzet van de studie, vervolgens ook nog vele malen 
machtigen hebben geweigerd met de door ZiN gecreëerde voorwaarden als 
argument, maakt een beroep op de imperfecte onderzoeksopzet oneigenlijk. Er kan 
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beargumenteerd worden dat het ZiN zelf niet de juiste voorwaarden heeft samengesteld voor een 
goede RCT.  

U acht het bewijs van veel onderzoek te zwak voor inclusie en niet sterk genoeg om de positieve 
bevindingen te verzekeren. Met name is er te weinig evidence van het hoogste niveau (RCT). 
Cliënte meent, dat het niet realistisch is op een klein gebied als de hooggebergte behandeling 
alleen studies met de hoogste graad van evidence in het onderzoek te betrekken. De Refrast-
studie is een door uw ZiN geaccepteerde observationele studie. Het literatuuronderzoek dat uw 
ZiN uitvoerde heeft tot veel verworpen studies geleid, zodat er 35 studies werden uitgesloten en 
naast de Refrast-studie enkel het onderzoek door Grootendorst uit 2001 is geïncludeerd. De vraag 
is of de exclusie van zoveel studies recht doet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Het feit 
dat uit al deze studies steeds weer verglijkbare resultaten komen zegt wel degelijk iets over de 
effectiviteit van deze behandeling. 

De eisen gesteld aan de evidence verhouden zich ook niet tot uw Beoordelingskader stand van de 
wetenschap en praktijk (januari 2015), waarin er een risico-gestuurde selectie van beoordeling 
plaatsvindt. Ter vergelijk is dat grens voor geneesmiddelen een kostenbeslag van € 10 miljoen, 
terwijl hier slechts een budgetimpact van ca € 5 miljoen aan de orde is. De incrementele kosten 
van hooggebergtebehandeling t.o.v. het hoogste tarief in Nederland zijn in 2019 € 450.000 en 
liggen daarmee ver onder de grenzen van uw eigen beoordelingskader. Gegeven beperkte vraag 
en capaciteit is een groei van de kosten niet realistisch. 

Indien niet een RTC-bewijs voorligt, dient uw ZiN volgens de eigen standaard een afweging te 
maken ten aanzien van het ‘passend bewijs’. Wij vinden dat niet terug in uw concept-standpunt. 
Ook de ‘Grade’-methode kent het bijstellen van de body of evidence aan de reële omstandigheden.  

Cliënte meent, dat ten onrechte de behandeling op zeeniveau als ‘gouden standaard’ is 
beschouwd in het assessment, terwijl afzonderlijke studies voor behandeling op zeeniveau 
ontbreken en de indicaties voor behandeling op zeeniveau meer divers zijn in de praktijk. 

Zelfs als men de vergelijking met behandeling op zeeniveau als uitgangspunt neemt, is door de 
Refraststudie tenminste aangetoond, dat de behandeling in hooggebergte voldoet aan het criterium 
‘stand van de wetenschap en praktijk’ zonder dat daarmee behoeft te zijn aangetoond met 
voldoende sterke mate van evidence, dat zij nog veel beter is dan de behandeling op zeeniveau 
(‘meerwaarde’, hetgeen de Refraststudie overigens nu juist wel laat zien). Er is dus zeker 
voldoende vergelijkend bewijs dat hooggebergte behandeling aan de stand van de wetenschap en 
praktijk voldoet, niet minder is (‘gelijkwaarde’) dan de behandeling op zeeniveau, die voor uw ZiN 
buiten discussie staat. Bij gelijkwaarde is eens te meer de cliëntenpreferentie in termen van 
patiënten-uitkomsten en hun ervaring van de zorg van belang.  

Verder is de ‘stand van de praktijk’ zodanig, dat – anders dan in uw concept-standpunt gesteld – 
wel degelijk de behandeling in hooggebergte onderdeel is van de zorgstandaard. Zie daarvoor de 
Zorgstandaard Astma Volwassenen (Long Alliantie Nederland), paragraaf 5.5 (Longerevalidatie en 
behandeling hooggebergte), in het bijzonder p. 60. 

Daarnaast bestaat in de praktijk verder een grote patiënttevredenheid, zoals door de brieven van 
het Longfonds Nederland en de Vereniging Nederland Davos voor u zichtbaar wordt, als 
bevestiging van een jarenlange praktijk op goede gronden en op basis van goede ervaringen. De 
Hoge Raad bevestigde bij arrest van 6 november 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3241, VGZ c.s./Nutricia 
c.s., dat de patiënten-voorkeuren in termen van het betere subjectieve uitkomsten voor de 
gezondheid een rol spelen en onderdeel vormen van de aanspraken in het verzekerde pakket. Dit 
gegeven zou in het geval van de hoogtebehandeling gelet op de gerapporteerde kwaliteitsbeleving 
subsidiair een doorslaggevende betekenis moeten hebben.  

Ten slotte wijzen wij nog op het kostenaspect, dat in uw voorlopige standpunt geen rol speelt. In 
onze brief van 23 mei 2019 hebben wij reeds aangegeven dat het aanvankelijk kostenverschil 
tussen de behandeling op zeeniveau en in het hooggebergte (door u gezien in 2014 en gesteld op 
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40%) de afgelopen jaren sterk is teruggebracht tot bij de grens van het max-max-tarief. Daardoor 
verandert de afweging van toegevoegde waarde en incrementele kosten. Wij lezen daarover niet in 
uw standpunt.  

Wij zien geen inbreng van de Adviescommissie Pakket (ACP), hetgeen in deze zaak wel voor de 
hand had gelegen. 

Wij verzoeken u onze argumenten te betrekken bij een herziening van het standpunt inzake de 
hooggebergte behandeling. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

J.G. Sijmons  
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