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Samenvatting 

COPD (chronisch obstructieve longziekte) wordt beschouwd als een complex syndroom 
met meerdere pulmonale en extra-pulmonale kenmerken. Ondanks groeiend inzicht in 
de complexiteit van de ziekte, blijven vele factoren die de gezondheidsstatus en 
ziektelast van de individuele patiënt beïnvloeden, slecht gediagnosticeerd en 
onbehandeld. Van oudsher is longrevalidatie een geïndividualiseerd behandel-
programma dat zich, na optimale farmacologische behandeling, richt op de 
aanhoudende fysiopathologische en psychopathologische problemen (hoofdstukken 1 
en 3). Dit geïndividualiseerd behandelprogramma is gebaseerd op een uitgebreid en 
integraal assessment van ziektekenmerken. Echter, het ontbreken van consensus over 
de verschillende componenten en domeinen van dit assessment levert een belangrijke 
bijdrage aan de heterogeniteit van de huidige longrevalidatie programma’s  (hoofdstuk 
1). 

De heterogeniteit van COPD met betrekking tot klinische presentatie, fysiologie, 
beeldvorming, respons op therapie, achteruitgang in longfunctie en overleving wordt 
algemeen erkend in de COPD-literatuur. Om deze heterogeniteit aan te pakken, werd als 
potentiële oplossing het identificeren en groeperen van kerneigenschappen van het 
COPD syndroom in klinisch zinvolle en bruikbare subgroepen ten behoeve van gerichte 
therapie geïntroduceerd. Helaas worden in COPD-onderzoek operationele definities 
toegepast om deze mogelijke subgroepen of zogenaamde fenotypes te omschrijven. 
Terwijl een fenotype per definitie de waarneembare structurele en functionele 
eigenschappen van een organisme weergeeft, bepaald door zijn genotype en 
gemoduleerd door zijn omgeving, zouden fenotypes in de operationele COPD 
benadering de indeling van COPD patiënten in verschillende subgroepen mogelijk 
moeten maken om prognostische informatie te verschaffen, beter de juiste therapie te 
bepalen en klinisch relevante uitkomsten te beïnvloeden. Dit klinisch perspectief op 
zogenaamde fenotypes kan geïllustreerd worden aan de hand van de introductie van 
fenotypes zoals ‘patiënten met frequente exacerbaties’ of ‘patiënten met bovenkwab-
emfyseem’. Verder worden betekenisvolle uitkomsten beperkt tot symptomen, 
exacerbaties, mate van ziekteprogressie of overlijden. Pulmonale en extra-pulmonale 
componenten van COPD worden zelfs gedefinieerd als ziektekenmerken en het 
willekeurig aanpakken van deze kenmerken als precisiegeneeskunde. 

Het hoofddoel van dit proefschrift was om, op basis van pulmonale en extra-pulmonale 
kenmerken die tijdens een beginassessment werden bepaald bij patiënten met COPD 
verwezen voor longrevalidatie, clusters te identificeren en in deze clusters de 
differentiële uitkomsten te beoordelen om alzo de behandelinterventies beter te 
structureren. Deze samenvatting beoogt onze resultaten in perspectief te plaatsen.  



232 

Naar een controlepaneel voor COPD?  

In een poging de toekomst van de geneeskunde en de gezondheidszorg te beschrijven 
en intrinsiek gemotiveerd om abnormaal functioneren van het lichaam of 
lichaamscompartimenten te corrigeren, zijn binnen meervoudige contexten concepten 
voorgesteld als "precisiegeneeskunde", "gestratificeerde geneeskunde", "systeem-
geneeskunde", "P4 geneeskunde" en "gepersonaliseerde geneeskunde". Hoewel alle 
termen verwijzen naar het groeperen van patiënten op basis van ziekterisico of respons 
op therapie met behulp van diagnostische tests of technieken, worden deze begrippen 
vaak door elkaar gebruikt. Dit is ook terug te vinden in de COPD-literatuur. Om de 
beperkingen van gestratificeerde geneeskunde (gebaseerd op het fenotype) te 
benadrukken en om vooruitgang te boeken in de gepersonaliseerde geneeskunde werd 
een COPD-controlepaneel voorgesteld met de domeinen “ernst”, “activiteit” en 
“impact” van de ziekte COPD. Elk van deze domeinen moet informatie geven over de 
verschillende aspecten van de ziekte met betrekking tot prognostische waarde en/of 
met specifieke therapeutische eisen. Zoals piloten een controlepaneel gebruiken om 
veilig met een vliegtuig te vliegen, zo moet een COPD-controlepaneel het mogelijk 
maken de status van de relevante domeinen van de ziekte te visualiseren zodat artsen, 
die patiënten met COPD behandelen, de juiste therapeutische beslissingen kunnen 
nemen. Van patiënten wordt verwacht dat zij zich gedragen als een vliegtuig en 
gepersonaliseerd wordt gezien als het integreren van informatie afkomstig van deze 
verschillende bronnen. Echter, in deze benadering verzuimt de piloot de 
betrouwbaarheid van het bedieningspaneel te controleren om veilig te kunnen vliegen, 
de stimulus-respons variabiliteit van de verschillende meters op het dashboard te 
beoordelen en de bestemming van de passagiers te checken. Later omarmde de 
“respiratoire community” een "label-free" precisiegeneeskunde strategie voor de 
behandeling van patiënten met luchtwegaandoeningen, een strategie die gebaseerd is 
op de identificatie van "behandelbare kenmerken" bij elke patiënt. Deze strategie is 
geïntroduceerd als een nieuw paradigma voor het behandelen van complexe 
luchtwegaandoeningen, waarbij gepersonaliseerde geneeskunde inhoudt dat bij elk 
individu een verbetering van uitkomsten wordt bereikt. 

In feite vormt deze geïndividualiseerde benadering al vele jaren de hoeksteen van de 
huidige praktijk van longrevalidatie (hoofdstuk 3). Longrevalidatie start namelijk met een 
multidimensioneel assessment bestaande uit de identificatie van pulmonale 
behandelbare kenmerken, extra-pulmonale functionele/gedragsmatige behandelbare 
kenmerken en gezondheidsstatus om op basis hiervan de behandeling te 
individualiseren naar de behoeften van de patiënt met complex COPD (hoofdstuk 3). In 
dit proefschrift laten wij duidelijk zien dat noch clustering op basis van uitgebreide 
longfunctie metingen (hoofdstuk 4), noch clustering op basis van pulmonale of extra-
pulmonale kenmerken en gezondheidsstatus (hoofdstuk 7) tot duidelijk te 
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onderscheiden subgroepen van patiënten heeft geleid. Onze bevindingen in hoofdstuk 4 
laten zien dat eenvoudige classificatie van COPD op basis van spirometrie de 
heterogeniteit van respiratoire stoornissen bij de doorverwezen patiënten onderschat. 
Op basis van spirometrie na inhalatie van een bronchodilator, diffusiecapaciteit van de 
long voor koolmonoxide, bodyplethysmografie, monddrukken, en arteriële bloedgassen, 
was het mogelijk om zeven longfunctieclusters te onderscheiden: patiënten met 1) een 
milde tot matige luchtwegobstructie en met een lichte diffusiestoornis, 2) matige tot 
ernstige luchtwegobstructie met een matige diffusiestoornis en ademhalings-
spierzwakte, 3) matige tot ernstige luchtwegobstructie met een matige diffusiestoornis, 
4) matige tot ernstige luchtwegobstructie met een lichte diffusiestoornis, 5) ernstige 
luchtwegobstructie met ernstige statische hyperinflatie en matige diffusiestoornis en 
ademhalingsspierzwakte, 6) ernstige luchtwegobstructie met ernstige statische 
hyperinflatie en matige diffusie-stoornis en 7) ernstige luchtwegobstructie met ernstige 
statische hyperinflatie en ernstige diffusiestoornis met ademhalingsspierzwakte en 
alveolaire hypoventilatie (hoofdstuk 4). De enorme overlap tussen deze clusters beperkt 
de voorspelbaarheid als het gaat om de individuele patiënt. Hoewel een uitgebreide 
longfunctie deel moet uitmaken van een beginassessment om de pathofysiologische 
ademhalingsstoornissen te begrijpen, toont hoofdstuk 4 ook aan dat zelfs een uitgebreid 
assessment en clustering van meetbare longfunctievariabelen de functionele prestaties 
en gezondheidsstatus bij deze patiënten slecht voorspellen. Hoofdstuk 7 geeft een 
samenvatting van de resultaten van clustering op basis van respiratoire, functionele en 
emotionele kenmerken. Zeven patiënten-profielen worden onderscheiden: 1) ‘het 
algemeen best functionerende’ cluster, 2) het ‘ADL (activiteiten in het dagelijks leven) 
beperkte’ cluster, 3) ‘het multimorbide’ cluster, 4) het cluster met ‘een lagere ziektelast’, 
5) het ‘emotioneel disfunctionerende’ cluster, 6) het ‘algemeen slechtst functionerende’ 
cluster en 7) het ‘fysiek disfunctionerende’ cluster. Opnieuw wordt geconcludeerd dat 
deze clusters een doel- en persoonsgerichte aanpak niet kunnen vervangen (hoofdstuk 
7). 

Onze gegevens illustreren duidelijk dat zelfs het meest complexe "controlepaneel" zoals 
beschreven in hoofdstuk 7 niet bijdraagt aan de identificatie van bruikbare subgroepen 
van COPD patiënten die verwezen worden voor longrevalidatie. De gegevens beschreven 
in hoofdstuk 7 onderstrepen nogmaals dat de huidige aanbevelingen met betrekking tot 
het beoordelen van en het graderen van de ziekte COPD op basis van spirometrie, 
dyspneu, en/of gezondheidsstatus en exacerbaties en/of ziekenhuisopnames in de 
laatste 12 maanden de mogelijke behoeften bij deze fragiele, chronische patiënten ruim 
onderschatten. 
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Naar individuele doelen en waarden?  

Zoals beschreven in hoofdstuk 1, formuleerde de ACCP (American College of Chest 
Physicians) en ATS (American Thoracic Society) voor het eerst het begrip longrevalidatie 
als een programma dat moet trachten de individuele patiënt terug te brengen naar de 
hoogst mogelijke capaciteit die de longaandoening en de algehele levenssituatie 
toelaten oftewel het individu te herstellen naar het hoogst voor de patiënt bereikbare 
medische, mentale, emotionele, sociale en beroepsmatige potentieel. Anderen 
bevestigden dat longrevalidatie individueel op maat moet worden gemaakt en 
ontworpen is om het fysiek en sociaal functioneren en autonomie te optimaliseren. 
Vanuit dit perspectief moeten uitkomsten van longrevalidatie worden gedefinieerd als 
veranderingen in de somatische, fysieke, psychologische en sociale conditie die gunstige 
of ongunstige effecten op het welzijn van de patiënt weerspiegelen. Echter en 
waarschijnlijk gedreven door scepticisme over longrevalidatie, beperkte de ERS 
(European Respiratory Society) de uitkomsten tot klinisch en fysiologisch relevante 
uitkomstmaten. Later werd gepleit voor verbetering van uitkomsten met betrekking tot 
de fysieke en psychische conditie van personen met een chronische ademhalingsziekte. 

In de praktijk zijn de uitkomsten van longrevalidatie grotendeels beperkt tot 
vermindering van symptomen, verbetering van de loopafstand en de gezondheidsstatus. 
Volgens de laatste GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) 
richtlijnen zijn patiënten met een hoge symptoomlast en risico op exacerbaties 
geïndiceerd voor longrevalidatie. Echter, gegeven het profiel van een patiënt met COPD 
die wordt doorverwezen voor longrevalidatie, moeten uitkomstmaten verder gaan dan 
het meten van een standaard gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en/of 
inspanningscapaciteit. Uitkomsten die er echt toe doen voor patiënten met complexe 
meervoudige problemen houden rekening met het ziek zijn van de patiënt, hoe het voor 
een persoon voelt om ziek te zijn of hoe iemand het verlies van zijn/haar gezondheid 
(ziekte) ervaart. Daarnaast moeten uitkomsten als het vermogen tot aanpassing en 
zelfmanagement ten aanzien van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van hun 
leven worden overwogen.  

Het effect van een multidimensionele uitkomstmaat, bestaande uit acht uitkomstmaten, 
is samengevat in hoofdstuk 5: uitkomsten van longrevalidatie bleven niet beperkt tot 
functionele prestaties (6 minuten loopafstand, fietsduurtijd of symptomen van dyspneu 
en gezondheidsstatus), ook angst en depressie, alsmede het uitvoeren en de 
tevredenheid over het uitvoeren van de problematische activiteiten in het dagelijks 
leven werden gemeten. Patiënten werden geclusterd in vier groepen met verschillende 
multidimensionele responsprofielen: zeer goede, goede, matige en slechte responders 
(hoofdstuk 5). Een belangrijke vaststelling is dat, in tegenstelling tot het huidige 
“evidence-based” denken, patiënten beslist baat hebben bij longrevalidatie: in het 
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cluster met de zeer goede responders werd in 85 % van de uitkomsten eenmaal en in 67 
% van de uitkomsten tweemaal een minimaal klinisch relevante verbetering bereikt. 
Zelfs in het cluster met de slechte responders wordt in 11 % van de multidimensionele 
uitkomsten klinisch relevante verbeteringen geïdentificeerd. In deze groep worden in 
het bijzonder patiënten gezien met een significant hogere tevredenheid voor de 
problematische activiteiten in het dagelijks leven, hetgeen duidt op een vergroting van 
het veerkrachtpotentieel na longrevalidatie. De vergelijking van de initiële patiënten-
kenmerken tussen de vier verschillende responsprofielen in hoofdstuk 5 laat zien dat op 
basis van alleen fysiologische parameters geen onderscheid gemaakt kan worden tussen 
de vier clusters: patiënten in de groep met de zeer goede responders lijken zelfs de 
hoogste ziektelast te hebben. Hoofdstuk 6 bevestigt de beperkingen van longfunctie-
testen om uitkomsten van longrevalidatie te voorspellen: er wordt geen relatie 
gevonden tussen de zeven geïdentificeerde op longfunctie gebaseerde clusters en 
respons op longrevalidatie. De voorspelbaarheid verbetert ook niet op basis van een 
multidimensioneel assessment (hoofdstuk 8): deze studie bevestigt dat in de groep van 
de zeer goede responders de hoogste ziektelast wordt gevonden. Dit blijkt uit lage 
inspanningsprestaties en slechtere scores voor activiteiten in het dagelijks leven, angst, 
depressie en kwaliteit van leven, ondanks een betere longfunctie. De studie in hoofdstuk 
8 bevestigt ook de bevindingen van hoofdstuk 5, namelijk dat het aantal zeer goede en 
goede responders opmerkelijk hoger is na een klinisch longrevalidatieprogramma. Deze 
bevindingen benadrukken niet alleen de noodzaak van integratie van psychosociale 
factoren en gedragsverandering in de behandeling voor mensen met chronische 
ademhalingsziekten, maar ook de uitdaging met betrekking tot het identificeren van de 
juiste patiënt voor de juiste uitkomst op het juiste moment. 

In het laatste decennium is er meer aandacht gekomen voor “value-based health care” 
(d.w.z. gericht op het maximaliseren van de waarde van de zorg voor patiënten). Waarde 
wordt gedefinieerd als de bereikte gezondheidsresultaten gedeeld door de bestede 
kosten. In zijn baanbrekende publicatie stelde Michael Porter dat waarde altijd rond de 
klant moet worden gedefinieerd en dat het creëren van waarde de vergoeding voor alle 
actoren in het gezondheidszorgsysteem zou moeten bepalen. De uitkomsten in de teller 
moeten inherent aandoeningsspecifiek en multidimensioneel zijn. Het meten, rapporteren 
en vergelijken van uitkomsten zijn daarom cruciale stappen. Onze data met betrekking tot 
uitkomsten illustreren duidelijk de noodzaak van een multidimensionele uitkomsten-
evaluatie bij longrevalidatie. Opvallend is dat een interventiestrategie die zich beroept 
op individualisering op basis van de beoordeling van “individual needs” nog steeds 
behandeleffecten omarmt die grotendeels zijn afgeleid van farmacologische klinische 
trials. Het ontbreken van een multidimensionele uitkomstmaat of het vertrouwen op 
een beperkte set van gemiddelde behandeleffecten belemmert de inschatting van de 
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werkelijke waarde van longrevalidatie. Een dergelijk gebrek aan prestatiemaatstaven 
belemmert ook het benchmarken van verschillende programma's of longrevalidatie-
settings. Onduidelijkheid in relatie tot doelstellingen zullen een bedreiging vormen en 
het programma ondermijnen met als gevolg pseudobesparingen die onder de noemer 
‘kostenbesparingen’ vallen.  

 

 




