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Algemene introductie en achtergrond informatie

Dit proefschrift beschrijft de resultaten van de Perifere Neuropathie uitkomstmaten 
Standaardisatie (PeriNomS) studie. Dit is een onderzoek naar uitkomstmaten voor 
immuun-gemedieerde neuropathieën, waaronder het Guillain-Barré syndroom 
(GBS), chronische inflammatoire demyeliniserende polyradiculoneuropathie (CIDP), 
polyneuropathie geassocieerd met een monoklonale gammopathie (MGUSP) en 
multifocale motore neuropathie (MMN). Het doel van PeriNomS studie (Hoofdstuk 
1) is het vaststellen van een basisset uitkomstmaten voor immuun-gemedieerde 
polyneuropathie voor gebruik in toekomstige klinische trials en follow-up studies. 

De PeriNomS studie omvat drie delen. 
Het eerste deel werd uitgevoerd door dr. Sonja I. van Nes; zij verdedigde haar 
proefschrift in januari 2011. Daarin beschrijft zij normaalwaardenstudies, vergelijking 
van validiteit, betrouwbaarheid en responsiviteit van verschillende uitkomstmaten; 
een aantal uitkomstenmaten werd ontwikkeld met behulp van de Rasch-methode en 
het concept ‘minimum clinically important difference’ (MCID) werd geïntroduceerd.1-6 
Dit proefschrift omvat de resultaten van het tweede deel van de PeriNomS studie, 
waarin 163 patiënten (GBS: 55, CIDP: 59, MGUSP: 23, MMN: 26) werden onderzocht en 
gedurende een periode van één jaar gevolgd. De responsiviteit van de verschillende 
uitkomstmaten, dat wil zeggen het vermogen om een verbetering of verslechtering te 
meten,  werd vergeleken. 
Het derde deel van de PeriNomS studie wordt momenteel uitgevoerd en wordt als 
onderdeel van toekomstperspectieven besproken in de discussie. 

Hoofdstuk 1 van dit proefschrift beschrijft de klinische kenmerken van de immuun-
gemedieerde polyneuropathieën (GBS, CIDP, MGUSP en MMN) en de onderzoeksopzet 
van de PeriNomS studie. Voor zowel het cross-sectionele als het longitudinale deel van 
het onderzoek werden verschillende uitkomstenmaten op verschillende meetniveaus 
onderzocht, gebaseerd op de internationale WHO-classificatie en het kwaliteit van 
levenconcept (stoornissen, beperkingen, participatieproblemen en kwaliteit van 
leven). Ook werden de meningen van diverse experts hierin betrokken.7,8 

Ondanks de bekende gebreken zijn de meeste uitkomstmaten die gebruikt worden bij 
onderzoek naar inflammatoire neuropathieën ordinaal en gebaseerd op de klassieke 
testtheorie. Het Rasch-model ondervangt de nadelen van ordinale uitkomstmaten 
(Hoofdstuk 2). Deze theorie is gebaseerd op een logische aanname: patiënten met 
een grotere handelingsvaardigheid hebben een grotere kans om een taak correct uit 
te kunnen voeren dan patiënten met meer beperkingen. Dit hoofdstuk beschrijft de 
verschillende voorwaarden waaraan de constructie en evaluatie van een uitkomstmaat 
gebaseerd op het Rasch model moet voldoen, zoals een goede statistische waarde 
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van items en personen, geordende antwoordopties, geen item-bias of items die aan 
elkaar gerelateerd zijn en unidimensionaliteit . Een uitkomstmaat op het intervallevel 
wordt verkregen wanneer aan alle Rasch-voorwaarden wordt voldaan. 

Wetenschappelijke studies die behandelopties vergelijken, maken vaak gebruik van 
de aan- of afwezigheid van een statistisch significant verschil (p-waarde) tussen de 
groepen, bijvoorbeeld  behandelgroep versus placebogroep. De aanwezigheid 
van een statistisch significant verschil betekent echter niet automatisch dat de 
bevindingen ook daadwerkelijk klinisch relevant zijn. Hoofdstuk 3 gaat nader in op 
het begrip ‘minimum clinically important difference’ (MCID). Dit is gedefinieerd als de 
minimale verandering in score die noodzakelijk is om een klinisch relevant verschil te 
detecteren.9 Er zijn verschillende methoden beschikbaar om de MCID te berekenen en 
er is nog geen internationale consensus over welke techniek het beste is.10 De grootste 
beperking van de MCID-berekeningen is waarschijnlijk de aanname dat de standaard 
error (SE) ‘statisch’ (onveranderlijk) is over het bereik van de gebruikte uitkomstenmaat. 
Het MCID-SE-begrip maakt gebruik van Rasch-getransformeerde data. Het blijkt dat 
de SE varieert over het bereik van een meeteenheid: de SE is het laagst in het midden 
en neemt toe aan de uiteinden van het bereik. Deze methode werd gebruikt om aan 
te tonen dat daarmee ook het aantonen van respondent zijn een dynamisch patroon 
heeft . Een respondent wordt gedefinieerd als een patiënt bij wie een significante 
verandering groter dan een MCID-SE score van 1.96 wordt vastgesteld. 

Studies op het WHo-niveau Stoornissen

Stoornissen worden op basis van de WHO-classificatie gedefinieerd als een of meer 
problemen in lichaamsfunctie of fysieke problemen structuur die kunnen bijdragen 
aan beperkingen in activiteit en participatie.8 
Vermoeidheid wordt gezien als een invaliderende klacht bij patiënten met immuun-
gemedieerde neuropathieën.11 De 9-item ‘fatigue severity scale’ (FSS) voldoet aan 
wetenschappelijke eisen en wordt gebruikt om vermoeidheid te meten. Deze 
uitkomstenmaat is echter gebaseerd op de klassieke testtheorie en is dus een ordinale 
schaal. Het is dan ook niet verrassend dat de originele 9-item FSS niet aan de criteria 
van het Rasch-model voldeed (Hoofdstuk 4). De 9-item FSS werd geanalyseerd met 
het Rasch-model, waarbij gebruikgemaakt werd van data van patiënten met GBS, 
CIDP en MGUSP die in het kader van de INCAT-studies reeds onderzocht waren. Twee 
statistisch niet-passende vragen werden verwijderd. Daarnaast werden de zeven 
antwoordopties gemodelleerd tot vier categorieën. Hierdoor werd een 7-item Rasch-
gebaseerde vermoeidheidschaal gecreëerd die aan alle Rasch-voorwaarden voldeed. 
Het wordt aangeraden deze schaal in toekomstige klinische trials te gebruiken 
wanneer men somscores wil vergelijken (bijvoorbeeld het effect tussen behandeling 
en placebo op vermoeidheid). 
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Het meten van spierkracht en sensibiliteit wordt in klinische trials vaak als primaire 
uitkomstmaat gebruikt. De ‘modified ISS’ (mISS) en de ‘Neuropathy Impairment Score 
sensory subset’ (NISs) worden frequent gebruikt als uitkomstmaten voor het meten 
van sensibiliteit. Spierkracht wordt vaak gemeten met instrumenten zoals de Martin 
Vigorimeter, of door het manueel testen van de spierkracht met behulp van het 
‘Medical Research Council’ (MRC) scoringssysteem of het motorische onderdeel van 
de ‘Neuropathy Impairment Score’ (NISm).12-19 De sensitiviteit van knijpkrachtmetingen 
met de Martin Vigorimeter werd aangetoond met behulp van data uit de ICE-trial. 
De ICE-trial is de grootste gerandomiseerde trial naar het effect van behandeling 
met intraveneus immuunglobuline bij patiënten met CIDP.  De Martin Vigorimeter 
was in staat om eenvoudiger en op een eerder tijdstip in de behandeling klinisch 
betekenisvolle veranderingen te detecteren in vergelijking met de primaire ordinale 
uitkomstenmaten (Hoofdstuk 5).20 

De MRC is in de dagelijkse praktijk de meest gebruikte methode om spierkracht 
van verschillende spiergroepen te meten.21 In hoofdstuk 6 wordt aangetoond dat 
artsen, onafhankelijk van hun ervaring of het type neuromusculaire aandoening dat 
onderzocht werd, niet in staat zijn om onderscheid te maken tussen de verschillende 
MRC-categorieën. Bij 86% van de onderzochte spiergroepen bij 1065 patiënten 
konden artsen het onderscheid tussen de verschillende MRC antwoordopties niet 
op een juiste manier maken.22 Met de MRC-score kan daardoor geen adequaat 
onderscheid worden gemaakt  tussen de  verschillende gradaties van spierzwakte. 
Om deze problemen te ondervangen werd de MRC-score aangepast naar vier 
antwoordopties. Intuïtief lijkt dit de mogelijkheid te verkleinen om kleine functionele 
veranderingen bij een patiënt te detecteren. Maar, het vasthouden aan de (niet goed 
functionerende) zes antwoordopties geeft een vals gevoel van precisie en kan daarmee 
meetfouten vergroten. Dit zou kunnen leiden tot fout-positieve klinisch betekenisvolle 
verbeteringen. De vier antwoordopties zijn ordinaal; een betekenisvolle somscore kan 
alleen verkregen worden nadat de data getransformeerd zijn naar het intervallevel 
met behulp van de Rasch-methode. Nadat aan alle criteria van het Rasch-model was 
voldaan, werd de Rasch-getransformeerde MRC 12-spiergroepen somscore verkregen 
voor patiënten met GBS en CIDP. 

Na Rasch transformatie werd de NISs vergeleken met de mISS en de NISm met de 
MRC-somscore (Hoofdstuk 7). De responsiviteit  van de longitudinaal verkregen data 
van de getransformeerde schalen werd onderzocht, waarbij het MCID-SE-concept 
gebruikt werd. De responsiviteit van de sensibele schalen was laag en matig bij de 
motorische schalen. De waarden van de motorische schalen waren beter bij patiënten 
met GBS dan bij patiënten met CIDP. In het algemeen was er geen verschil tussen de 
verschillende sensibele schalen of tussen de motorische schalen. Bij patiënten met 
MGUPS was de responsiviteit, indien aanwezig, erg laag.  
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Studies op het WHo-niveau Activiteit en Participatie 

Volgens de World Health Organisation wordt activiteit gedefinieerd als het uitvoeren 
van een taak of actie door een individu; participatie wordt omschreven als de mate 
waarin iemand in staat is deel te nemen aan het sociale leven.8 Omdat activiteit en 
participatie niet duidelijk afgebakend zijn, is er een uitkomstmaat nodig die activiteit/
participatie meet bij alle patiënten met immuun-gemedieerde neuropathieën. 
Hoewel GBS, CIDP en MGUSP verschillende aandoeningen zijn, vooral wat betreft het 
natuurlijk beloop, liet Rasch-analyse geen DIF zien, wat betekent dat patiënten met 
deze aandoeningen de verschillende items op dezelfde manier ervaren. Het was dus 
mogelijk om één Rasch-built Overall Disabililty Scale (RODS) te creëren voor patiënten 
met GBS, CIDP en MGUSP. Het indolente beloop van MGUSP uitte zich in een lagere 
responsiviteit. Patiënten met MMN ervaren dezelfde items anders en het was dus 
nodig om voor deze patiëntengroep een aparte RODS te creëren. Door items met 
elkaar te verbinden is het mogelijk om de uitkomsten van deze twee verschillende 
RODS te vergelijken. 
Er werden twee verschillende RODS-schalen ontwikkeld die aan de voorwaarden van 
het Rasch-model voldeden: één voor GBS/CIDP/MGUS  (inflammatory-RODS, I-RODS) 
(Hoofdstuk 8)  en één voor MMN (MMN-RODS) (Hoofdstuk 9). Deze hoofdstukken 
beschrijven stapsgewijs de constructie van de schalen, waarbij de methodologische 
beperkingen besproken worden. 
De I-RODS heeft een betere spreiding van de moeilijkheidsgraad van de items in 
vergelijking met de items van de veel gebruikte Overall Disability Sum Score (ODSS 
of INCAT-ONLS). Dit betekent dat de targeting van de I-RODS voor patiënten met 
verschillende niveaus van vaardigheid beter is. De I-RODS heeft aan de uiteinden 
een groter bereik en laat dus minder vloer- en plafondeffect zien.5 Cross-cultureel 
onderzoek van de 24 items toonde item bias aan bij 5 van de 24 items. Dit benadrukt 
het belang van cross-culturele validatie voordat een uitkomstmaat gebruikt kan 
worden in verschillende geografische regio’s. Ondanks deze bevindingen laat het 
longitudinale internationale deel van de PeriNomS studie zien dat de I-RODS in staat 
is om vaker klinisch betekenisvolle verandering in de tijd te meten, met een groter 
verschil in verandering, dan de INCAT-ONLS disability schaal bij patiënten met GBS en 
CIDP. De responsiviteit van de MMN-RODS was relatief laag (Hoofdstuk 9). Doordat 
IgM-MGUSP een indolent beloop heeft, was er een gebrek aan responsiviteit en kon 
geen verschil tussen de schalen worden aangetoond (Hoofdstuk 10). 
Het MCID-SE-concept met Rasch-getransformeerde data liet een dynamisch patroon 
zien van ‘respondenten’ onder patiënten met een immuun-gemedieerde neuropathie. 
De responsiviteit van de I-RODS bij patiënten met een immuun-gemedieerde 
neuropathie was beter in vergelijking met andere uitkomstmaten. Er moet rekening 
gehouden worden met het natuurlijk beloop van een ziekte wanneer een afkappunt 
voor klinisch betekenisvolle verandering wordt vastgesteld. Bij aandoeningen met 
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een langzaam natuurlijk beloop, zoals MGUSP, kan een langere follow-upperiode 
noodzakelijk zijn om zo uitkomstmaten te ontwikkelen die sensitief zijn voor het 
meten van veranderingen (Hoofdstuk 11). 
 

De basisset uitkomstenmaten voor toekomstige studies in inflammatoire 
neuropathieën (Hoofdstuk 12) 

Vertegenwoordigers van de deelnemende centra aan de PeriNomS studie kwamen 
in 2013 gedurende drie dagen bijeen in de 196th ENMC Internationale Workshop 
‘Outcome Measures in inflammatory peripheral Neuropathies’. Zij verkregen consensus 
over de specifieke basisset van uitkomstmaten die in toekomstige trials in immuun-
gemedieerde neuropathieën gebruikt zal worden. Deze basisset is weergegeven in 
Tabel 1.23 
De primaire uitkomstmaat bij patiënten met GBS, CIDP en MMN moet zich richten 
op het niveau van activiteit en participatie, zoals gemeten met de RODS. Bij MGUSP-
patiënten werden nauwelijks veranderingen waargenomen, waardoor een definitieve 
basisset voor deze groep nog niet gedefinieerd kan worden. Een langere periode van 
follow-up waarbij meer data van een grotere patiëntengroep verkregen wordt is nodig 
om de basisset voor MGUSP vast te stellen.

tabel 1. Overzicht van de minimale basisset en aanbevelingen

GBS CIDP MMN MGUSP

Minimale basisset

Stoonissen-niveau Martin Vigorimeter
RT-mISS

Ventilatie noodzakelijk 
(J/N)

Duur van ventilatie

Martin Vigorimeter
RT-mISS

‘Manuele spier  
testen’

Martin Vigorimeter
Patient-specifieke 

spier testen
RT-MRC  scores

Nog niet 
vastgesteld; 

aanvullende studies 
noodzakelijk

Activiteit- en  
participatie-niveau

I-RODS*
GBS disability scale

I-RODS*
Originele INCAT 
disability score

MMN-RODS* Zie hierboven

Kwaliteit van  
leven-niveau

5-PGIC
SF-36

RT-QoL scale Zie hierboven

Aanbevelingen

Stoonissen –niveau RT-MRCss
Originele MRCss

RT-FSS

11-PI-NRS
RT-FSS

- RT-mISS

Activiteit- en  
participatie-niveau

-  - RODS
Originele INCAT 

10-point

Kwaliteit van  
leven-niveau

- - PGIC
SF36 or Euro-QoL

Legenda tabel 1: 5-PGIC = 5-points patient global impression of change; 11-PI-NRS = 11-point Pain-Intensity 
Numerical Rating Scale; FSS = Fatigue Severity Scale; INCAT= Inflammatory Neuropathy Cause and Treatment; 
I-RODS=inflammatory RODS; mISS = modified INCAT sensory sumscore; MRCss = Medical Research Council 
sum score; RODS = Rasch-built overall disability scale; RT = Rasch getransformeerd; QoL = Quality of Life; 
*Geeft primaire uitkomstmaat aan.  
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