
Kennishiaat Onderzoeksvraag Opgepakt in onderzoek? Toelichting Naam studie

Astma en zwangerschap Leidt een maandelijkse follow -up van zwangere astma patiënten tot een afname aan 

longaanvalfrequentie en minder neonatale en maternale complicaties in vergelijking 

met minder frequente of symptoom geleide follow-up
nee

Astma en exacerbaties. Kennis over 

exacerbaties en behandelduur

Wat is de optimale behandeling van een longaanval bij astma; treatable traits versus 

standard care? nee
verkorte aanvraag 

ingediend bij ZE&GG

COPD exacerbatie behandelplan Wat is de waarde van corticosteroïden en/of antibiotica bij de behandeling van een 

longaanval bij COPD en hebben biomarkers een plaats in de diagnostiek van een acute 

longaanval, waarop de therapie kan worden aangepast?
ja PRECISION studie

Welke behandeling (nachtelijke 

zuurstofsuppletie, CPAP, Diamox) is het 

meest effectief bij patiënten met CSAS a.g.v. 

cardiaal lijden?

Wat is de effectiviteit van nachtelijke zuurstofsuppletie bij patiënten met CSAS als 

gevolg van cardiaal lijden? nee

Methotrexaat vs. steroïden voor 

eerstelijnsbehandeling pulmonale sarcoïdose 

+ voorspellers respons

Wat is de beste eerstelijnsbehandeling voor pulmonale sarcoïdose; prednison of 

methotrexaat? ja PREDMETH studie

Pleuraempyeem VATS vs. drain Leidt een VATS procedure 1-2 dagen na vaststelling van een empyeem tot een kortere 

opnameduur in vergelijking met thoraxdrainage en fibrinolyticatoediening? nee
beoordeeld als niet 

haalbaar

Wat is effect HT zout bronchiëctasieën? Heeft vernevelen van hypertoon zout bij non-CF bronchiëctasieën meerwaarde ten 

opzichte van mucolytica en/of isotoon zout op kwaliteit van leven en/of 

longaanvalfrequentie?
nee

1e pseudomonas – beste therapie bij 

COPD/non-CF?

Wat is de optimale behandeling om Pseudomonas eradicatie te bereiken bij patiënten 

met bronchiëctasieën, oraal ciprofloxacin of een alternatieve behandeling met inhalatie 

antibiotica?
nee

Optimale follow-up bij radicaal behandeld 

longcarcinoom, hoe vaak en welke techniek?

Heeft het inzetten van een CT-scan in de follow-up van een radicaal behandeld 

longcarcinoom stadium 2 en 3 een meerwaarde ten opzichte van een gewone X-thorax 

op de mortaliteit?
nee

beoordeeld als niet 

haalbaar

Opname intermediate-high risk longembolie. 

Bewaakt of afdeling etc.

Levert het bewaken van patiënten met een intermediate high risk op een bewaakte 

afdeling een overlevingsvoordeel of complicaties van de ingezette behandeling op t.o.v. 

een niet bewaakte afdeling?
nee ingediend maar afgewezen


