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en daarom is 

vroegdiagnostiek 

belangrijk.
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Dichter bij gezondheid

Gezondheid is 

meer dan alleen 

het toedienen  

van genees- 

middelen.  

Het gaat om  

de totale zorg: de 

behandeling, de 

patiënt en zijn 

omgeving. Een 

lange termijn 

samenwerking. 

Want alleen  

samen komen we 

dichter bij  

gezondheid.
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Microspirometer vs
Volledige Spirometrietest

94%

100%Negatief voorspellende waarde* 
microspirometer: 94 %
(* De kans dat een persoon met een 
normale microspirometrie inderdaad 
géén luchtwegobstructie heeft bij een 
volledige spirometrietest.)

Diagnostische nauwkeurigheid 
volledige spirometrietest**: 100% 
(** Een spirometrietest na toediening van een 
luchtwegverwijder is de ‘gouden standaard-
test’ voor het aantonen van luchtweg-
obstructie bij de diagnostiek van COPD)

Conclusie:
De microspirometer kan de volledige spirometrie-
test niet vervangen maar zorgt wel voor een 
efficiencyslag omdat niet iedere patient de 
volledige spirometrietest hoeft te doen. 

Tjard Schermer is senioronderzoeker en onderzoeksleider bij de  

afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc te Nijmegen.  

Hij onderzocht de inzet van microspirometrie in de huisartsenpraktijk 

als methode om voorselectie te doen. Hij begon zijn carrière als 

fysiotherapeut, studeerde vervolgens biomedische wetenschappen en 

ontwikkelde gaandeweg interesse in diagnostiek en management van 

chronische aandoeningen. In 2005 promoveerde hij op een proefschrift 

over het optimaliseren van de zorg voor patiënten met COPD en astma.

Point-of-care test

Volgens Tjard is er een groot verschil tussen de geschatte prevalentie-

cijfers - het aantal gevallen van een bepaalde aandoening per duizend of 

per honderdduizend inwoners op een specifiek moment gemeten - voor 

astma en COPD en het aantal ziektegevallen dat men aantreft in de 

huisartsenpraktijk. Wat als we eerder COPD kunnen signaleren en 

eerder gaan behandelen? En wat kan dat betekenen voor de patiënt en 

voor de zorg in het algemeen? ,,Dat zijn natuurlijk de vragen die ons ook 

bezighouden’’, zegt Tjard. ,,We mogen ervan uitgaan dat er veel nog niet 

geïdentificeerde patiënten met COPD rondlopen. Met die wetenschap in 

het achterhoofd, heeft het introduceren van microspirometrie in de 

huisartsenpraktijk mogelijk voordelen. Want de huisarts heeft zo  

be schikking over een eenvoudige ‘point-of-care test’ waarmee ver  moe-

dens van een chronische luchtwegobstructie direct tijdens het consult 

geconcretiseerd kunnen worden. COPD wordt zo ook minder ‘abstract’. 

Hierdoor wordt mogelijk ook eerder in het ziekteproces de diagnostiek 

naar COPD gestart. Maar voor patiënten zijn er eveneens voordelen, 

immers zij zien eerder de noodzaak in van het ondergaan van een 

volledig longfunctieonderzoek bij een positieve microspirometrietest. 

Spirometrie wordt op deze wijze doelmatiger ingezet, door voorselectie 

van patiënten. Hiermee hopen we een volgende stap te maken om de 

COPD-zorg in de eerste lijn verder te verbeteren.  

Het blijft natuurlijk altijd de vraag of mensen beter af zijn als de 

diagnose bijvoorbeeld twee jaar eerder wordt gesteld. Maar het eerder 

actief stimuleren om te stoppen met roken zou wel kunnen helpen. 

COPD is een sluipende aandoening, mensen passen hun levensstijl 

geleidelijk aan aan de beperkingen die de ziekte met zich meebrengt.”

MICROS-project

Als onderzoeker ga je altijd uit van gedegen onderzoek, een 

onderbouwde aanpak. Hoe gedegen zijn jullie te werk gegaan?  

‘Er lopen veel nog niet geïdentificeerde 
patiënten rond met COPD’

’COPD is een sluipende aandoening, 
mensen adapteren langzaam aan een 

aangepaste levensstijl.’

‘We kunnen COPD eerder 
ontdekken als huisartsen 
microspirometrietests doen’
‘In Nederland lopen naar schatting 300.000 mensen rond met COPD zonder dat ze dit zelf 

weten. Dit betekent dat slechts de helft van alle COPD-patiënten bekend is bij de huisarts.  

En dat terwijl het juist zo belangrijk is dat COPD in een vroeg stadium wordt gediagnostiseerd. 

Door microspirometrie toe te passen in de huisartsenpraktijk, is een groot deel van deze groep 

snel en eenvoudig te traceren en kunnen we de COPD-zorg nog verder optimaliseren.’ ,,We hebben eerst onderzocht of je met een microspirometer een eerste 

indruk van de diagnose kunt krijgen. Dit onderzoek is inmiddels afgerond 

en onlangs gepubliceerd in het tijdschrift NPJ Primary Care Respiratory 

Medicine. In deze studie werd de diagnostische nauwkeurigheid van een 

microspirometer vergeleken met die van een volledige spirometrietest. 

Het onderzoek laat zien dat het een betrouwbaar alternatief kan zijn. 

Tevens is aangetoond dat de microspirometer de spirometrietest niet kan 

vervangen in de eerstelijnszorg, maar dat met de meter wel een zinvolle 

eerste selectie kan worden gedaan. Hierdoor kan het voor een 

efficiencyslag zorgen, omdat niet elke patiënt een volledige 

spirometrietest hoeft te doen.  

Met deze resultaten is de volgende stap om de huisarts met de 

microspirometer aan de slag te laten gaan en zo meer COPD-patiënten 

eerder te diagnosticeren. Boehringer Ingelheim werkt hieraan mee door 

ons onderzoek te sponsoren. Daar doen 21 praktijken aan mee.  

De huisartsen in deze praktijken volgen een e-learning-traject en kunnen 

daarna de microspirometer gericht inzetten. Buiten het onderzoek om 

biedt Boehringer Ingelheim huisartsen in hun zogeheten MICROS-

project dezelfde scholing en de benodigde microspirometers aan.” 

Sterk in luisteren

,,Onze relatie met Boehringer Ingelheim dateert trouwens al van midden 

jaren negentig’’, vervolgt Tjard. ,,In die tijd was COPD nog een relatief 

onbekende ziekte. Het is één van de eerste bedrijven die er al jaren 

geleden heel bewust voor heeft gekozen om actief zorgverbeterprojecten 

en wetenschappelijke onderzoeken te ondersteunen. En dat doen ze heel 

goed. Boehringer Ingelheim is en blijft heel sterk in het luisteren, kijken 

en vervolgens vertalen naar een praktische invulling voor een lokale 

situatie. Door intensief samen te werken en nieuwe onderzoeken op te 

starten is er veel meer bekend geworden over wat goede zorg is voor de 

COPD-patiënt.’’ Inmiddels is Tjard met zijn team bij het Radboudumc 

gestart met een vervolgonderzoek:  de Emperic-studie. Er is een 

experiment opgezet waarbij op basis van loting alle deelnemende 

huisartsen van één praktijk ingedeeld worden in een interventiegroep 

(gebruik van de microspirometer) of een controlegroep (huisartsenzorg 

zonder gebruik van een microspirometer). Daaruit moet gaan blijken of 

het toepassen van microspirometrie door de huisarts de 

onderdiagnostiek van COPD ook echt kan verminderen.

‘De microspirometer kan de 
spirometrietest niet vervangen  

in de eerstelijnszorg.’

‘Boehringer Ingelheim is en blijft heel 
sterk in het luisteren’

Boehringer Ingelheim  
Boehringer Ingelheim is een internationaal, farmaceutisch familie-

bedrijf met wereldwijd zo’n 47.000 medewerkers waarvan ruim 400 

in Nederland. Kerntaak is de ontwikkeling van innovatieve genees-

middelen voor mens en dier. Onze focus ligt op longaandoeningen, 

hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Al sinds onze oprichting in 

1885 door Albert Boehringer in het Duitse Ingelheim am Rhein 

denken wij in generaties, niet in kwartalen. Er wordt veel aandacht 

geschonken aan preventie om de zorg ook in de toekomst betaal-

baar te houden. Met de lange termijn visie van een niet-beursgeno-

teerd familiebedrijf. Wij geloven dat gezondheid meer is dan alleen 

het toedienen van geneesmiddelen en dat het gaat om de totale 

zorg: de behandeling, de patiënt en zijn omgeving. 

Boehringer Ingelheim zet graag een serie zorgprofessionals in de 

spotlight om hun kennis en expertise te delen. Deze experts 

verdienen een podium om hun visie te delen over het behalen van 

gezondheidswinst voor patiënten. Lange termijn samenwerking is 

onze drijfveer, want alleen samen komen we dichter bij gezondheid 

voor mens en dier.

www.dichterbijgezondheid.nl


