
(potentiële) 
belangenverstrengeling 

Geen   

Voor bijeenkomst mogelijk 
relevante relaties met bedrijven 

Bedrijfsnamen 

 Sponsoring of 
onderzoeksgeld 

 Honorarium of andere 
(financiële) vergoeding 

 Aandeelhouder 
 Andere relatie, namelijk … 

  
  NVT 
 
  
 
 

 

Disclosure belangen spreker 
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Onzekerheid 

Spierzwakte 
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Innovatief 

Kwaliteits-

verbetering 



Uitdaging 

 Spierzwakte 
 Progressief 
 Onzekerheid 
 Grote variatie in 

verloop 

 Kwaliteitsverbetering 
 Patiëntgericht 
 Gedreven 
 Innovatief 
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Verbetering van kwaliteit en inzicht voor 
patiënt en team over het ziekte verloop, 
waardoor gefundeerde keuzes gemaakt 
kunnen worden t.a.v. zorgverlening. 



Verbetering van kwaliteit en 
inzicht in ziekteverloop bij ALS 
  
1. Door consequent gebruik van klinimetrie 

 
2. Literatuur onderzoek naar de 

belangrijkste indicatoren aangaande de 
progressie  
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EBP – project:  
Wat verstaan wij onder EBP?  
 
 
 Het uitvoeren van diagnostische en 

therapeutische vaardigheden middels het 
huidige beste gevonden bewijsmateriaal om 
zo beslissingen te nemen voor de patiënt.  

 Integreren van 
 individuele klinische expertise 
 het beste bewijsmateriaal dat vanuit 

wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is. 
 De voorkeuren, verwachtingen en 

mogelijkheden van de patiënt spelen bij de 
besluitvorming een centrale rol.  
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EBP – project:  
Wat verstaan wij onder EBP? 
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Kennis en ervaring patiënt en behandelaar 

Bewijsmateriaal (evidence) 

Voorkeur, verwachting en mogelijkheden van pt. 
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EBP – project:  
CAT (Critically Appraisal Topic) 

  
 1. Het opstellen van een PICO  
 (P = problem, I = intervention, C = 
 comparison, O = outcome) 
 2. Het verrichten van een zoekactie op zoek 

naar relevante literatuur 
 3. Het kritisch evalueren van de gevonden 

relevante studies 
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PICO - Klinische vraag 

 Problem: ALS 
 Outcome: (beperkte) levensverwachting 
 Op de plek van de I: heb ik voor belangrijke 

indicatoren gekozen 
 

 Wat zijn belangrijke indicatoren voor een 
beperkte levensverwachting bij patiënten met 
ALS. 
 

 zoektermen: Amyothrophic, predictor, 
prognostic, one-year mortality en survival 
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Resultaat van 
literatuuronderzoek 

 
 178 artikelen 

 
 Na verdere filtering; 4 artikelen 

 
 Joachim Wolf ea van oktober 2014 
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De belangrijke predictoren 
voor de progressie van het 
ziekteverloop bij ALS 

 Leeftijd 
 Tijdsperiode tussen de eerste 

symptomen en het moment van 
diagnose bepaling 

 BMI afname in de 6 maanden 
voorafgaande aan het moment 
van diagnose stelling 

 ALSFRS-R score 
 FVC 

Ongunstig: 
 > 70 jaar 
 < 6 maanden 

 
 

 > 2 BMI 
 
 

 < 30 
 < 70% 
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Verbetering van kwaliteit en 
inzicht in ziekteverloop bij ALS 
  
1. Opstellen van onderzoeksvraag & 

Literatuur onderzoek 
 

2. Verbetering kwaliteit en inzicht door 
consequent gebruik van klinimetrie 
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Consequent gebruik en 
inzichtelijk maken 

Welke klinimetrie ? 
 
 

 Faciliteren van het 
consequent gebruik 
van de 
meetinstrumenten 
 

 Aanbevolen vanuit de 
Richtlijn 
 

Meetformulieren in R-
EPD 

Meetronde 
 Presentatieformulier 
 Opnemen als item in 

patiëntbespreking 
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Casus 

 Man 57 jaar diagnose ALS 
 

 1ste consult: 30-11-2015 
 

 Diagnose stelling 5 maanden na 1ste 
symptomen 
 

 BMI verlies 2,2 
 

 ALSFRS-R: 44 
 

 FVC: 55% 
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Wat doe je met de uitkomsten 
richting patiënt ? 

 

Discussie 
 

 Patiënten willen niet altijd geconfronteerd 
worden met hun prognose 
 

 Patiënten hebben recht op transparantie 

20 


