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Beoordelingscriteria voor een systematische review van randomised
controlled trials (RCT’s) 
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Korte beschrijving van de onderzochte interventie(s):  Alle effecten van HFNT bij patiënten met een 
exacerbatie COPD.

Korte beschrijving van de controlebehandeling(en):  

– NPPV, dit wordt nu als gouden standaard gebruikt met patiënten met een exacerbatie COPD.
– Conventionele zuurstoftoediening

VALIDITEIT

Item + – ?

1. Is de vraagstelling adequaat geformuleerd?

2. Is de zoekactie adequaat uitgevoerd?

3. Is de selectieprocedure van artikelen adequaat uitgevoerd?

4. Is de kwaliteitsbeoordeling adequaat uitgevoerd?

5. Is data-extractie adequaat uitgevoerd?

6. Zijn de belangrijkste kenmerken van de oorspronkelijke onderzoeken beschreven?

7. Is statistische pooling op een correcte manier uitgevoerd?

8. Is adequaat omgegaan met klinische en statistische heterogeniteit van de onderzoeken?

SR-RCTs checklist
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TOEPASBAARHEID

Toepasbaarheid Commentaar

1. Overeenkomst van de 
patiënten in het 
onderzoek met de eigen 
patiënt(en)

2. Haalbaarheid in de
eigen praktijkvoering

3. Vooren nadelen van 
behandeling voor de
patiënt

4. Verwachtingen, 
voorkeuren en 
waarderingen van de
eigen patiënt

SR-RCTs checklist

De patiëntencategorie is vergelijkbaar met de eigen patiënten, echter 
is deze CAT gericht op de eerste behandeling van patiënten met een 
exacerbatie COPD en niet bijvoorbeeld, zoals in deze SR, het effect na 
detubatie.

De haalbaarheid in de praktijk is goed wat betreft de middelen, deze 
zijn namelijk beschikbaar.

De voordelen van HFNT zijn vooral het comfort en als er geen hard 
bewijs is dat NPPV beter zou zijn is het een voordeel voor de patiënt 
om over te gaan op NPPV.

De verwachting is dat het includeren van HFNT in plaats van NPPV 
op de afdeling nog niet gaat gebeuren omdat er nog te weinig 
onderzoek naar is gedaan. Maar als er besloten wordt om toch HFNT 
toe te passen is te verwachten dat meer patiënten dit zullen 
accepteren in tegenstelling tot NPPV.




