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Beoordelingscriteria voor een onderzoek over prognose
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Korte beschrijving aandoeningen patiëntengroep: 

82 patiënten op de Intensive Care met exacerbatie COPD

Korte beschrijving uitkomst en bijbehorende tijdshorizon: 

Geen significant verschil in mortaliteit, ignificant verschil in huidschade tussen NPPV en HFNT, waarbij 
bij NPPV meer kans op huidschade, geen significant verschil voor ademfrequentie en PaCO2 en de 
intolerantie voor NIV (47,1%) is significant hoger dan voor HFNT (9%) (p=0,026). 

VALIDITEIT

Item + – ?

1. Wordt uitgegaan van een duidelijk omschreven groep patiënten die  is samengesteld op
een gelijk moment in het ziektebeloop?

2. Was de follow-up voldoende lang?

Uitkomst(en)

3. Zijn de uitkomstenvan het onderzoek expliciet en in objectieve termen beschreven?

4. Was de meting van de uitkomst(en) valide en betrouwbaar?

5. Werd(en) de uitkomst(en) onafhankelijk (‘blind’) van kennis over de prognostische
factor(en) vastgesteld?

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

Prognostische factoren

7. Zijn de prognostische factoren expliciet en in objectieve termen  beschreven?

8. Was de meting van de prognostische factoren valide en betrouwbaar?

9. Is de meting van de prognostische factoren voor alle patiënten uitgevoerd op dezelfde
manier en op een gelijk moment in het ziektebeloop?

Prognose checklist
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10. Is de meting van de verschillende prognostische factoren uitgevoerd 
bij een voldoende proportie van de populatie?

Analyseen rapportage

11. Zijn alle patiënten geïncludeerd in de uiteindelijke analyses? 

12. Zijn de statistische analyses correct uitgevoerd? Is er bijvoorbeeld 
aandacht voor ontbrekende waarnemingenen correcte modellering 
van continue prognostische factoren?

13. Indien een prognostisch model is ontwikkeld, is het dan ook extern
gevalideerd?

14. Zijn relevante uitkomstmaten gepresenteerd, zoals onderscheidend 
vermogen en kalibratie van het prognostische model?
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TOEPASBAARHEID

Toepasbaarheid Commentaar

1. Zijn de klinische 
karakteristieken van de in 
het onderzoek betrokken 
patiënten gelijk aan die van
de eigen patiënt(en)? 

2. Zijn de onderzochte 
 patiënten op dezelfde 
 manier gediagnosticeerd?

3. Is het onderzoek in 
hetzelfde echelon 
uitgevoerd als waarin u
werkzaam bent?

4. Waren dezelfde 
faciliteiten voorhanden als
voor de eigen patiënten 
voorhanden zijn?

5. Is de ernst van de 
 aandoening van de 
 onderzochte patiënten 
 gelijk aan die van de eigen 
 patiënten?

Ja, de patiëntencategorie zoals deze beschreven is in de cohort studie is 
vergelijkbaar met die op de Intensive Care van OLVG.

Ja, de patiënten kregen óf de diagnose acute exacerbatie COPD, óf de 
diagnose acuut respiratoir falen met daarbij COPD. Alle onderzochte 
patiënten vielen in deze categorie.

Ja, de patiënten van deze studie zijn Intensive Care patiënten

Ja, ook OLVG beschikt over dezelfde materialen zoals NIV en Optiflow.

Ja, ook bij OLVG zien wij dezelfde ernst van de aandoening voorbij 
komen.




