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Beoordelingscriteria voor een randomised controlled trial (RCT)
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Titel: Nasal high-flow therapy compared with non-invasive ventilation in COPD patients with chronic 
respiratory failure: A randomized controlled cross-over trial.

Auteurs: McKinstry S, Singer J, Baarsma JP, Weatherall M, Beasley R et al.

Bron: PubMed

Korte beschrijving interventie: HFNT  met een flow van 45L/min voor 60 minuten.

Korte beschrijving controlebehandeling(en): NPPV met 15/4cmH2O voor 60 minuten.

VALIDITEIT

Item + – ?

1. Was de toewijzing van de interventie aan de patiënten gerandomiseerd?

2. Was degene die patiënten insluit niet op de hoogte van de randomisatievolgorde?

3. Waren de patiënten en de behandelaars geblindeerd voor de behandeling?

4. Waren de e�ectbeoordelaars geblindeerd voor de behandeling?

5. Waren de groepen aan het begin van de trial vergelijkbaar?

Indien nee: is hiervoor in de analyses gecorrigeerd?

6. Is van een voldoende proportie van alle ingesloten patiënten een volledige follow-up
beschikbaar?

Indien nee: is selectieve loss-to-follow-up voldoende uitgesloten?

7. Zijn alle ingesloten patiënten geanalyseerd in de groep waarin ze waren gerandomiseerd?

8. Zijn de groepen, afgezien van de interventie, gelijk behandeld?

9. Is selectieve publicatie van uitkomsten voldoende uitgesloten?

10. Is ongewenste invloed van sponsoren/academic bias voldoende uitgesloten?
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BETEKENIS VAN DE RESULTATEN

Uitkomst:  Ademfrequentie 
Gemiddelde  SD Aantal (N)*
Interventiegroep HFNT: 14,8  4,5 24
Controlegroep NPPV: 17 4,1 24
Verschil van gemiddelden +95%-BI 1,3 ademhalingen per minuut (-0,7 tot 3,4) 
P=0,20.
*Het aantal van de interventie en controlegroep is beide 24. Er zijn in totaal 24 
patiënten, maar zij ontvingen allemaal zowel HFNT als NPPV.

NIV reduced the PtCO2 more than NHF (mean (SD) at 60 min −5.3 (5.0) vs −2.5 (3.5) 
mm Hg; difference: −2.8 (−5.0 to −0.5), P = 0.021). The time by treatment interaction 
was not significant (P = 0.21) NIV reduced the PtCO2 more than NHF (mean (SD) at 60 
min −5.3 (5.0) vs −2.5 (3.5) mm Hg; difference: −2.8 (−5.0 to −0.5), P = 0.021). The time 
by treatment interaction was not significant (P = 0.21)

Uitkomst:   PtCO2 
 Gemiddelde  SD Aantal (N)*
Interventiegroep HFNT: -2,5mmHg 3,5 24
Controlegroep NPPV: -5,3mmHg 5 24
Verschil van gemiddelden +95%-BI -4,5 tot -0,5
*Het aantal van de interventie en controlegroep is beide 24. Er zijn in totaal 24 
patiënten, maar zij ontvingen allemaal zowel HFNT als NPPV.
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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. Voor en nadelen van 
behandeling voor de 
patiënt

4. Verwachtingen, 
voorkeuren en 
waarderingen van de 
eigen patiënt

De patiënten van deze studie hadden stabiele hypercapnische COPD, 
dus geen exacerbatie zoals in deze CAT is beschreven. De inzet van de 
interventies kan dus in de praktijk anders zijn dan in deze studie is 
uitgezocht.

De haalbaarheid van het inzetten van de interventies is goed omdat de 
middelen beschikbaar zijn.

Het voordeel van NPPV is dat de PtCO2 sneller daalt ten opzichte van 
HFNT.
Het nadeel van NPPV is dat het minder comfortabel is dan HFNT.

De ervaring leert dat HFNT beter wordt verdragen dan NPPV en dat die 
voor patiënten de voorkeur heeft wat betreft comfort.




