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Michelin sterren 2022

Even oefenen:

Hoeveel sterrenrestaurants heeft Nederland?

A. 117

B. 130

C. 141



Michelin sterren 2022
• België telt 141 sterrenrestaurants, Nederland 117

• België: 3 restaurants met 3 sterren, Nederland 2 (waarvan 1 in Zwolle)

Door De Librije - Wikiportret, CC BY 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58545201



Betekenis Michelinster

De waarde wordt uitgedrukt in 'omrijtijd'. Bandenfabrikant Michelin begon hier mee in 
1957, om chauffeurs in een Michelingids te wijzen op goede restaurants en hotels en zo 
het autogebruik te stimuleren.

• 1 ster: de keuken is van hoge kwaliteit en een stop waard.

• 2 sterren: de keuken is van uitstekende kwaliteit en een omweg waard.

• 3 sterren: de keuken is van uitzonderlijke kwaliteit en wordt beschouwd als een 
reisbestemming op zich.

Alle Michelin-inspecteurs gebruiken dezelfde criteria om een gerecht te beoordelen. 
Het niveau van het gerecht moet op ieder moment van de dag constant zijn. 



inhoud

• Waarom is kwaliteitsbewaking nodig
• Wie moet dat doen
• Hoe doe je dat
• GLI en etniciteit
• Nieuw in spirometrie-update 2019
• Patientenenquete 2019
• Inhalatietechniek
• Kwaliteitscontrole diffusie
• Biologische controles
• Alternatieven voor biologische controles



Waarom is kwaliteitsbewaking nodig?

Longfunctietesten kunnen een goed beeld geven van:

• verbetering of verslechtering van ziekte 

• de reactie na therapie

Hiervoor is nodig:

• een hoge kwaliteit van meten 

• uitstekend personeel

• een goede opleiding + op peil houden van kennis en bekwaamheid d.m.v. bijscholing 

• bewaken en verbeteren van kwaliteit



Waarom is kwaliteitsbewaking nodig?

• Variatie bij spirometrie 3-9%

• Variatie bij gestandaardiseerd werken en

met goede kwaliteitsprocedures 3-5%

Kwaliteitscontroles verminderen onnauwkeurigheden en fouten, 
waardoor de testen een beter beeld geven. Dit is ook van veel belang 
voor het monitoren van patiënten. (trendrapportage!)



Kwaliteitscontrole en kwaliteitsbewaking

Kwaliteitscontrole:
• om te verifiëren dat gemeten parameters van acceptabele kwaliteit zijn en dat ze juist en 

compleet zijn.

Kwaliteitsbewaking:
• geplande activiteiten die er voor zorgen dat de resultaten voldoen aan de eisen voor kwaliteit. 

D.w.z. het implementeren van een kwaliteitscontroleprogramma tijdens de longfunctietesten 
zoals:  

• werd er een maximale inspanning geleverd, 

• waren de parameters herhaalbaar, 

• waren er technische fouten en werden die  opgemerkt en verholpen



• Longfunctieafdelingen

• Spirometrie bij huisartsen

• Researchafdelingen

• Bedrijfsgezondheidsdiensten

Iedereen die longfunctietesten uitvoert!

Kwaliteitscontrole, wie moet dat doen?



Controle?
Bij een longfunctie-apparaat
hoort een ijkspuit



Volume-ijk

• 3-L ijkspuit

• 1x per maand lektest (opening afsluiten en proberen de ijkspuit te
vullen of te legen) 

• Dagelijks: controleer of de spuit soepel loopt

• IJking (of check) minimaal 1x per dag met verschillende flows tussen
0,5 and 12 L/s 
Volume bij elke flow: binnen 3% van 3L (2,5% voor de spirometer plus 
0,5% voor de ijkspuit)

• Bij gebruik filter: ook ijken met filter



3 verschillende flows tussen 0,5 en 12 L/s
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Flow lineariteit



Lengte meten bij volwassenen en kinderen
vanaf 2 jaar
• Zorg dat de meetlat wordt

gecontroleerd en gevalideerd

• Meet zonder schoenen

• Hielen tegen de muur

• “ Zo lang mogelijk maken”

• Recht naar voren kijken – Frankfort 
plane

• Meet op 0,1 cm nauwkeurig



Lengte meten - Stadiometer



Uit: Medisch Contact 9 sept 2022

“Op tal van plaatsen in de zorg wordt van patiënten hun 

herkomst en etniciteit genoteerd. Dit is misleidend: binnen een 

etnische groep zijn verschillen vaak groter dan tussen groepen, 

en relevante gezondheidsverschillen hangen veelal samen met 

sociaal-economische verschillen, terwijl onterecht een 

biologisch verband wordt gesuggereerd”.

Dit artikel ging over geboortezorg, maar hoe is dit bij ons?



Global Lungfunction Initiative (GLI):
Etniciteit en rassen

• Kaukasisch: Europa, Israël, Australië, VS, Canada, 

Brazilië, Chili, Mexico, Uruguay, Venezuela, Algerije en 

Tunesië

• Afro-Americaans: Afrika en dus ook Afro-Amerikaans 

in westerse landen

• Noord Oost Aziatisch: Korea en China ten noorden van 

de Huai Rivier en het Qinling Gebergte

• Zuid Oost Aziatisch: Thailand, Taiwan, China ten 

zuiden van de Huai Rivier en het Qinling Gebergte

• Anders: alle overige landen en iedereen met ouders 

die oorspronkelijk in twee andere categorieën vallen.



Etniciteit

Spirometrie-update 2019: de etniciteit moet in de patiëntinformatie op het 
aanvraagformulier voor spirometrie worden vermeld. Zo niet, dan zal de uitvoerend 
analist de patiënt om deze informatie vragen. 

Echter ook voor de longfunctie geldt:

“binnen een etnische groep zijn verschillen vaak groter dan tussen 
groepen, en relevante gezondheidsverschillen hangen veelal samen 
met sociaal-economische verschillen, terwijl onterecht een biologisch 
verband wordt gesuggereerd”.



Addressing Potential Race Bias in Pulmonary 
Function Test Reference Equations: GLI 'Other' vs 
GLI Global 
• Gepresenteerd door Cole Bowerman namens de GLI-werkgroep

tijdens het ATS congres in San Francisco

• Probleem is o.a. dat de net genoemde etniciteiten onvoldoende de 
diversiteit van onze wereldbevolking aangeven

• Daarom wordt er steeds meer gebruik gemaakt van GLI “other” 

• Meer dan 80% van alle data is afkomstig van personen van Europese
afkomst

• Daardoor geeft de “other” groep een vertekend beeld vooral bij niet-
blanke personen



Vervolg GLI-'Other' vs GLI-Global 

• Iets meer dan 69.000 data zijn opnieuw geanalyseerd, waarbij de 
gegevens van verschillende rassen en etnische groepen gelijkelijk 
meegewogen werden.

• Met als resultaat een GLI-Global referentievergelijking

• De gemiddelde voorspelde waarden zijn vergelijkbaar met de GLI-
Other-groep

• Nadeel: ruimere grenzen voor de LLN

• Voordeel: vermijdt het probleem van het kiezen van een ongeschikte 
referentiepopulatie

• Manuscript hierover is nu “under review” 



GLI-Global? 

• Een gemakkelijke en goede oplossing is er niet zomaar

• Meer onderzoek is dringend nodig

Belangrijk is 

• dat iedereen zich bewust is van de beperkingen van 
referentievergelijkingen

• en dat duidelijk aangegeven wordt in de rapportage welke
referentievergelijkingen gebruikt zijn



Spirometrie 2019 Update

Het meest waarschijnlijk bij deze manoeuvre is:

a. De uitademing is niet lang genoeg volgehouden
b. De manoeuvre is niet vanaf TLC begonnen 
c. Er is sprake van een verloop van het nulpunt

Nieuw kwaliteitscriterium uit de spiro update van 2019:

Vergelijken van de FIVC met de FVC geeft een 

indicatie of de patiënt voorafgaand aan de snelle 

uitademing wel max diep heeft ingeademd.

FIVC > FVC? verschil mag niet groter zijn dan 100 mL

(of 5% van de FVC).



Spirometrie 2019 Update

Een van de aanvaardbaarheidscriteria voor de 
geforceerde expiratie is:

Minimaal 6 seconden uitademen: 
• Ja
• Nee

Müller-Brandes C, et al. LUNOKID: can numerical ATS/ERS 

quality criteria replace visual inspection of spirometry? Eur
Respir J 2014;43:1347–1356. 

In dit onderzoek bij 1631 gezonde kinderen van 10-18 jaar voldeed 
slechts 18% aan minimaal 6 s uitademen, terwijl de manoeuvres 
visueel als aanvaardbaar werden beoordeeld



Spirometrie 2019 Update + Patientenenquête

De belangrijke rol van de uitvoerend analist was een belangrijke boodschap uit de patiëntenenquête. 
(1760 reacties uit 52 landen)

“het maakt echt een verschil als de analist vriendelijk en aanmoedigend is”.
Patiënten vonden het ook belangrijk dat de analist niet teleurgesteld was als de patiënt moeite had de 
test af te maken.

Hoewel velen vonden dat aanmoediging en coaching belangrijk is, hadden sommige patiënten liever 
een vriendelijker aanpak gehad dan schreeuwende instructies.

Uit:
Improving spirometry testing by understanding patient preferences
Barbara Johnson, Irene Steenbruggen, Brian L. Graham, Courtney Coleman
ERJ Open Research 2021 7: 00712-2020; DOI: 10.1183/23120541.00712-2020



Reversibiliteitstesten - inhalatietechniek

Uit presentatie Omar Usmani 
ERS Congres 2022: 
Uit onderzoek blijkt dat
inhalatietechniek nog steeds bij
veel patiënten niet goed is. 

Dit ligt niet aan de patiënt, maar 
aan onvoldoende/onjuiste
instructie.

Daarom zouden wij allemaal
inhalatie-detectives moeten zijn!



Reversibiliteitstesten - inhalatietechniek



Single Breath Diffusie (DLCO)

Checklist testkwaliteit gebaseerd op de 2017 ERS/ATS standaard

• Is de BHT tussen 8 en 12 s? (zonder Mueller of Valsalva manoeuvre)
• Is de VI minimaal 90% van de grootste VC ?

VI >85% vd grootste VC is accepteerbaar als VA’s binnen 200 mL of 5% zijn
• Inademingstijd < 4s?
• Minimaal 2 accepteerbare metingen? Eindresultaat is gemiddelde
• Tijd tussen 2 metingen minimaal 4 min? 

of bij RGA: CH4 conc bij eind van de uitademing <2% (=0,006) van de inademingsconc (0,3%)
• Herhaalbaarheid oké? D.w.z. binnen 0,67 mmol/min/kPa

• Vaak zal de software je bij de meeste van deze punten helpen. Zo niet, dan is het handig 
om per onderzoek zo’n checklist op te stellen



Single Breath Diffusie (DLCO) - kalibratieschema

Uit: 2017 ERS/ATS standards for single-breath carbon monoxide uptake in the lung



DL,CO check met ijkspuit
1x per week (in ATP-mode)

VI (L) 2,86 1,81

DLCO (mmol/kPa/min -0,01 0,12

VA (L) 3,17 2,98

BHT 15,20 14,58

Advies is om een lage flowsnelheid te
gebruiken en de BHT te verlengen, zodat
het gas de tijd krijgt om goed te mengen
in de ijkspuit

VA tussen 2,7 en 3,3 L
DL,CO < 0,166 mmol/min/kPa 

+ lineariteitscheck
1x per maand



Single Breath Diffusie (DLCO) - kalibratieschema

Uit: 2017 ERS/ATS standards for single-breath carbon monoxide uptake in the lung



Biologische controlemetingen

• Voor spirometrie: niet meer in richtlijn 2019

• Wel: Uitvoerend spirometristen/analisten zouden hun eigen FEV1 en FVC 
moeten kennen, zodat zij een snelle controle kunnen uitvoeren als zij een 
probleem vermoeden.  

Know your numbers



Biologische controlemetingen in een groot lab

Systeem Aantal Hoe vaak

DLCO 4 Elke week

Longvolumes 2 Elke maand

MIPS/MEPS 2 Elke maand?

Fiets/Loopband 2 Elke maand?

FeNO 2 Elke maand?

2 biologische controlepersonen nodig voor ieder systeem
Niet iedereen is geschikt
Privacy?
Kost veel tijd
Wat levert het op? En waarom doen we dit eigenlijk?



Biologische controle Wat is normaal? 2std dev?

Normaal: Berekend door het 
gemiddelde te nemen van 
minstens 10 metingen.
Hoe groter de variabiliteit van 
de test, hoe groter de “normale” 
range zal zijn.

Voordat je start met een
biocontrole moet je zeker
weten dat het apparaat op dat
moment oké is, anders begin je 
al met een fout.



Biologische controle Wat is normaal? 2std dev?

Bij iemand met een geringe
variabiliteit in de metingen zal
een systeem eerder “out of 
range” zijn dan bij iemand met 
een grotere variabiliteit in 
zijn/haar metingen.



Biologische controle Wat is normaal? 2std dev?

Wanneer waarschuwing?
• 1 x buiten 2SD

Wanneer “out of control”?
• 1x buiten 3SD
• 2x achter elkaar buiten 2SD
• 4x achter elkaar buiten 1 SD in dezelfde

richting
• 10x achter elkaar aan dezelde kant
(Westgard 1981: A multi-rule Shewart
chart for quality control in clinical 
chemistry’, Clinical Chemistry,
vol. 27, no. 3, pp. 493-501.)



Biologische controle Wat is normaal? 2std dev?

Wat is normaal?

Is het juist om de normale range te baseren op 10-20 metingen? 

Westgard regels waren bedoeld voor het monitoren van systemen, maar niet d.m.v.
biologische controles



Spirometry biological controls: The scientist who cried wolf
Swanney et.al ERS 2016

1x buiten 3SD zou duiden op systeem is “out of control” = stop met testen
<1% bleek NIET door variabiliteit van de biocontrolepersoon te komen

Westgard regels



Spirometry biological controls: The scientist who cried wolf
Swanney et.al ERS 2016

FEV1 10x buiten 1SD aan dezelfde kant betekende dat het systeem bij 1 

op de 6 metingen “out of control” was

Westgard regels



Bio-controle fiets Isala



Diffusie

Conclusie en advies m.b.t. het uitvoeren van biologische controlemetingen met CO-menggas (Landelijk 
overleg Academische Ziekenhuizen – Arbo en Preventie): 

Bij het kort na elkaar uitvoeren van meerdere testen met het mengsel met daarin 0,3% CO is een serieuze 
stijging van de COHb-spiegel in het bloed richting 3% COHb te verwachten bij de niet-rokende 
medewerker.

Het is bovendien onnodig, omdat de stand der techniek inmiddels zover is, dat apparatuur deze test kan 
uitvoeren

Om ongewenste blootstelling te voorkómen is ons advies de biologische controle zo spoedig mogelijk in 
alle ziekenhuizen met op de markt beschikbare apparatuur te gaan uitvoeren



De oplossing?

Systeem Alternatief

Spirometers ijkspuit, gecontroleerd en gecertificeerd

DLCO ijkspuit, DLCO simulator

Long volumes Isothermal lung

MIPS/MEPS Manometer (range 0-200 cmH20)

Fiets Metabole simulator

FeNO Test gas?



DL,CO simulator en isothermal lung



O2 en CO2 kalibratie



Metabole simulator

Metabole simulator van Vacumed Metabole simulator van Relitech

Comparison of Two Metabolic Simulators Used for Gas Exchange Verification in Cardiopulmonary 
Exercise Test Carts - Tjeu Souren, Edward Rose and Herman Groepenhoff
Front. Physiol., 03 June 2021; Sec. Exercise Physiology



Take work messages

• Blijf biologische controlemetingen gebruiken zolang er geen alternatief 
aanwezig is, en ….. Know your numbers!

• Controleer vooral ook na grote reparatie, na software update na
vervanging van apparatuur

• Zorg dat je een goede detective bent

• We hebben de beste testresultaten nodig van onze patienten. 
Patienten vinden het belangrijk dat wij hen vriendelijk coachen

• Last but not least: Bij alle apparatuur moeten in de (nabije) toekomst
geschikte controlemiddelen geleverd worden



Implementatie van de ERS Metacholine
Standaard van 2017

I .  Steenbruggen, P. de Laat,  A.H. van de Geijn ,  J.W.K. van den Berg

Isala, Zwolle en Bernhoven, Uden

Gepresenteerd op 6 September 2021 t i jdens het vir tuele ERS Congres



Vraag: Ik gebruik nu voor provocatietesten

A. Histamine

B. Metacholine

C.  Anders



Doel

• Bepalen van het percentage positieve en negatieve testen in 2 
longfunctie-labs (Isala Zwolle/Meppel en Bernhoven in Uden)

• Indelen/classificeren van de positieve testen 

• Bepalen van het verschil in PD20 tussen mannen en vrouwen



Metacholinestandaard 2017

In de standaard worden 2 protocollen besproken:

• Doubling protocol:  verdubbelen van concentraties
(bijv 0,15 – 0,3 – 0,6 – 1,2 – 2,5 etc.)

• Quadrupling protocol: verviervoudiging van concentraties
(bijv 0,15 – 0,6 – 2,5 etc.)



Vraag: Welk protocol wordt aanbevolen?

A. Verdubbeling van concentraties

B. Verviervoudiging van concentraties



Protocol / dosering

2017 ERS Metacholine Standaard

Voor research wordt aanbevolen om de concentraties te verdubbelen
(Doubling protocol)

Voor “gewoon” onderzoek wordt een verviervoudiging van concentraties
aanbevolen (Quadrupling protocol)



Methode

• We hebben retrospectief de resultaten van 100 testen van de Isala en 
153 testen van Bernhoven in kaart gebracht.

• Alle testen zijn uitgevoerd volgens de ERS metacholine Standaard van 
2017 met gebruik making van verdubbeling van concentraties. 

• PD20 werd berekend als de dosis waarbij je een 20% daling ziet in FEV1 
t.o.v. de gemeten FEV1 bij de voorafgaande concentratie. 



Vraag: Hoeveel procent heeft een negatieve 
provocatietest? (d.w.z. PD20 >491 mcg)

A. 15-25%

B. 25-35%

C. 35-45%

D. 45-55%



Resultaten van Isala (A) en Bernhoven (B)
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Lab A Lab B
Gem PD20 mannen 247 mcg (SD=144) 202 mcg (SD=152)

Gem PD20 vrouwen 143 mcg (SD=101) 142 mcg (SD=122)

[p=0.0063] [p=0.0565]
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Positieve testen van Isala (A) en Bernhoven (B)

Lab A Lab B
Gem Lftd 53 Gem Lftd 49

40% mannen 42% mannen



Verschil tussen verviervoudiging en verdubbeling
van concentraties in Isala Zwolle/Meppel
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Conclusie

• Bij de meeste patiënten bleek de metacholineprovocatietest een
zinvolle test te zijn: of om BHR aan te tonen dan wel uit te sluiten.

• We zagen vergelijkbare resultaten in Isala en Bernhoven

• Er was een significant verschil in PD20 tussen mannen en vrouwen, 
waarbij mannen een hogere PD20 bereikten dan vrouwen. 



Discussie tijdens het ERS congres

• Is het protocol met verviervoudiging van concentraties wel veilig?

• Dat zijn we in Isala Zwolle en Meppel gaan onderzoeken.



Hoe vaak extreme reacties bij verviervoudiging 
van concentraties?

Onze definitie van extreem: 

• >20% daling van het FEV1 na verneveling van de 1ste concentratie 
metacholine

• of >30% daling van het FEV1 bij volgende concentraties



Hoe vaak extreme reacties bij verviervoudiging 
van concentraties

Tussen 1 oktober en 31 december 2021 hebben we alle testen verzameld 
met 

• >20% daling van het FEV1 na verneveling van de 1ste concentratie 
metacholine

• En alle testen met >30% daling van het FEV1 bij volgende concentraties

Totaal aantal metacholineprovocatietesten in deze periode was 339



Hoe vaak extreme reacties bij verviervoudiging 
van concentraties

Resultaten

Bij die 339 testen zagen we: 

4x (1.2%) een >20% daling in FEV1 (gem. daling 23.3%) na de eerste concentratie

3 van deze patiënten hadden een volledig herstel 15 minuten na toediening van 400 

mcg salbutamol

1 patiënt had 15 min na salbutamol nog een FEV1 die 10% minder was dan voor de test

2 x (0,6%) een totale daling van >30% van de FEV1 (gem. daling 34.5%)

Beide patiënten herstelden snel na salbutamol



Totale FEV1 daling van 37% 

16% daling 
FEV1

37% daling 
FEV1

15 min na 400 mcg
salbutamol

PD20 25 mcg



FEV1 daling van 18% na 1e concentratie (0,15 mg/mL)
Daarna 0,5 min 0,6 mg/mL i.p.v. 1 min. 

18% daling 
FEV1

32% daling 
FEV1

15 min na 400 mcg
salbutamol

PD20 21 mcg



Conclusie

Bij onze populatie is het protocol met verviervoudiging van 

concentraties een veilige procedure als het door goed getrainde

longfunctieanalisten wordt uitgevoerd. 
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