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1. Voorwoord  1 
 2 

Voor u ligt een advies over het gebruik van 3 

patiëntgerapporteerde uitkomsten in de 4 

gezondheidszorg voor 13 verschillende 5 

aandoeningen. Dit rapport schetst de stand van 6 

zaken met betrekking tot de beschikbare PROMs, 7 

het huidige gebruik van PROMs in Nederlandse 8 

gezondheidszorg en de door wetenschappelijke 9 

verenigingen en patiëntenorganisaties vastgestelde 10 

adviezen betreffende het gebruiken van PROMs 11 

voor deze aandoeningen. Op basis van de 12 

verzamelde informatie doen de auteurs enkele 13 

aanbevelingen die erop gericht zijn om PROMs op 14 

de juiste manier te selecteren en implementeren. 15 

Het rapport is opgesteld door Dutch Institute for 16 

Clinical Auditing (DICA) en tot stand gekomen op 17 

verzoek van de Nederlandse Vereniging voor 18 

Heelkunde (NVvH). Dit project wordt gefinancierd 19 

uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten 20 

(SKMS).  21 

 22 

 23 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit advies richt zich op deze 13 aandoeningen:     

- Aneurysma aorta abdominalis 

- Carotis Stenose 

- Carpaal tunnelsyndroom 

- Heupfracturen 

- Liesbreuk 

- Longkanker 

- Maagkanker 

- Melanoom 

- Morbide Obesitas 

- Pancreaskanker 

- Perifeer arterieel vaatlijden 

- Slokdarmkanker 

- Varices 
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2. Samenvatting & aanbevelingen 1 

 2 

Introductie en doelstelling:  3 

PROMs worden met verschillende vragenlijsten en op verschillende meetmomenten uitgevraagd. 4 

Hierdoor is er geen sprake van landelijke vergelijkbaarheid en transparantie. Landelijke consensus 5 

over welke PROMs op welk moment voor welke aandoening worden uitgevraagd, is nodig om 6 

kwaliteit vanuit patiëntenperspectief te vergelijken, te verbeteren en transparant te maken. Dit 7 

project beoogt hieraan bij te dragen door het inventariseren, vaststellen en ‘agenderen’ van PROMs 8 

voor aandoeningen uit de kwaliteits- en doelmatigheidsagenda. Dit wordt gedaan door de betrokken 9 

wetenschappelijke verenigingen in samenspraak met patiëntenorganisaties. Per aandoening zijn de 10 

volgende uitkomsten mogelijk: een vastgestelde PROM, een nieuwe PROM ontwikkelen of PROM 11 

niet haalbaar.  12 

 13 

Methode:  14 

Er zijn zes stappen ondernomen om tot dit advies te komen. Ten eerste is er een literatuurstudie 15 

uitgevoerd naar beschikbare PROMs uit de wetenschappelijke literatuur. Daarnaast is 16 

geïnventariseerd middels een enquête onder ziekenhuizen wat het huidige gebruik en wat de 17 

tevredenheid is met PROMs in de praktijk. Door de klankbordgroep zijn vervolgens generiek het doel 18 

en de randvoorwaarden voor PROMs opgesteld. Aandoening specifieke werkgroepen bestaande uit 19 

wetenschappelijke verenigingen (WV’s) en patiëntenorganisaties hebben vervolgens middels een 20 

enquête aangegeven welke domeinen (PRO’s) zij relevant vinden om met PROMs te meten. Tot slot 21 

is al deze informatie samengenomen en zijn de werkgroepen tot een advies gekomen m.b.t. PROMs 22 

voor deze 13 aandoeningen.  23 

Resultaten:  24 

Voor elke aandoening is er informatie over PROMs gevonden in het literatuuronderzoek. De mate van 25 

beschikbare informatie verschilde. Uit de enquête onder ziekenhuizen bleek dat er voor sommige 26 

aandoeningen een start is gemaakt met het gebruiken van PROMs. Echter worden PROMs over het 27 

algemeen nog niet in grote mate ingezet in de Nederlandse ziekenhuiszorg. De klankbordgroep heeft 28 

verschillende randvoorwaarden voor PROMs opgesteld, onder andere dat PROMs beperkt zijn in 29 

omvang, aansluiten bij het niveau van de doelgroep, dat de patiënt betrokken is geweest in de 30 

ontwikkeling en het selecteren van de PROM, de PROM geschikt is voor individuele patiëntenzorg 31 

(gebruik in de spreekkamer), de PROM nut heeft voor de professional en er landelijke afstemming 32 

(draagvlak) is voor de geselecteerde PROM(s). De adviezen van de werkgroepen zijn per aandoening 33 

te lezen in Tabel 1.  34 

Conclusie: 35 

Voor enkele aandoeningen wordt aangeraden PROMs vast te stellen op landelijk niveau. Dit geldt 36 

voor carpaal tunnelsyndroom, maag- & slokdarmkanker, melanoom, pancreaskanker en varices. Voor 37 

de andere aandoeningen is het advies om een project of onderzoek te starten of af te wachten. 38 



                                                                                                                                                  Versie 1.3 
 

 

Copyright © 2019 Stichting DICA. Alle rechten voorbehouden 
 6 

Tabel 1: Samenvatting van de adviezen van het project per aandoening  

Aandoening Conclusie Toelichting 

Aneurysma aorta 

abdominalis  Geen consensus 
De WV acht PROMs voor deze aandoening niet haalbaar vanuit ervaring met PROMs bij PAV (vergelijkbare 

patiëntenpopulatie). De patiëntenorganisatie geeft aan dat de ontwikkeling van een ziekte-specifieke vragenlijst 

wenselijk is, hierbij moet daarnaast veel aandacht zijn voor de implementatie ervan.   

Carotis Stenose 
 Geen consensus 

De WV acht PROMs voor deze aandoening niet haalbaar vanuit ervaring met PROMs bij PAV (vergelijkbare 

patiëntenpopulatie). De patiëntenorganisatie geeft aan dat de ontwikkeling van een ziekte-specifieke vragenlijst 

wenselijk is, hierbij moet daarnaast veel aandacht zijn voor de implementatie ervan.   

Carpaal 

tunnelsyndroom  PROM(s) aanraden 
De Boston Carpal Tunnel Questionnaire (BCTQ) wordt geadviseerd als geschikte PROM bij 

Carpaaltunnelsyndroom. 

Heupfracturen  PROM(s) vertalen/valideren/ontwikkelen Er wordt geadviseerd om meer onderzoek te doen naar de geschikte PROM bij heupfracturen.  

Liesbreuk  PROM(s) vertalen/valideren/ontwikkelen 
Er wordt geadviseerd om een ziekte-specifieke PROM verder te ontwikkelen voor patiënten die geopereerd 

worden aan een Liesbreuk. De Eura-HS-QoL met eventueel een kleine aanpassing lijkt hiervoor geschikt te zijn. 

Longkanker  PROM(s) vertalen/valideren/ontwikkelen 
Er wordt geadviseerd om een ziekte-specifieke PROM verder te ontwikkelen voor patiënten met Longkanker. De 

PRO-CTCAE subset longkanker lijkt hiervoor geschikt te zijn. 

Maagkanker   PROM(s) aanraden De EORTC-QLQ-C30 en EORTC-QLQ-OG25 worden geadviseerd als geschikte PROMs bij Maagkanker. 

Melanoom  PROM(s) aanraden De FACT-G, FACT-M en EQ-5D-5L worden geadviseerd als geschikte PROMs bij Melanoom. 

Morbide Obesitas 
 PROM(s) vertalen/valideren/ontwikkelen 

Er wordt een ziekte-specifieke PROM ontwikkeld voor patiënten met Morbide obesitas, de OBESI-Q, binnen het 

project ‘PROM morbide obesitas’ van de NVvH. Deze wordt per 2020 landelijk geïmplementeerd. De EQ-5D wordt 

hier tijdelijk aan toegevoegd.   

Pancreaskanker  PROM(s) aanraden De EORTC-QLQ-C30 en EORTC-QLQ-PAN26 worden geadviseerd als geschikte PROMs bij Pancreaskanker. 

Perifeer arterieel 

vaatlijden  Geen consensus 

De WV acht PROMs voor deze aandoening niet haalbaar vanuit achterblijvende respons tijdens de implementatie 

ervan. De patiëntenorganisatie adviseert de VascuQoL-NL als een geschikte vragenlijst, waarbij 

implementatieonderzoek wenselijk is.  

Slokdarmkanker  PROM(s) aanraden De EORTC-QLQ-C30 en EORTC-QLQ-OG25 worden geadviseerd als geschikte PROMs bij Slokdarmkanker.  

Varices  PROM(s) aanraden De  VEINES-QoL/Sym wordt geadviseerd als geschikte PROM bij Varices.  
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3. Aanbevelingen/conclusies 1 

3.1. Introductie 2 
 3 
PROMs staat voor Patient Reported Outcome Measures. PROMs zijn vragenlijsten die patiënten 4 

invullen waarin patiënten hun mening en waardering over de eigen gezondheidstoestand geven 5 

(Verkerk, Verbiest et al. 2017). PROMs geven hiermee bijvoorbeeld inzicht in de ervaren kwaliteit van 6 

leven, het ervaren van symptomen of dagelijks functioneren van de patiënt.  7 

 8 

PROMs krijgen een steeds centralere plek in de Nederlandse gezondheidszorg. PROMs worden 9 

bijvoorbeeld gebruikt om de waarde van zorg vanuit het patiëntenperspectief inzichtelijk te maken 10 

voor het volgen van de principes van Value Based Healthcare. Verschillende onderzoeken hebben 11 

daarnaast in de afgelopen jaren de meerwaarde van PROM-gebruik in de zorg aangetoond. Recent is 12 

er een uitgebreid rapport verschenen waarin de Europese situatie betreffende PROMs is beschreven. 13 

Uit dit rapport komt naar voren dat er	wetenschappelijk	bewijs	is	voor	de	toegevoegde	waarde	van	14 

PROMs	op	microniveau:	de	communicatie	tussen	patiënt	en	arts	verbetert	als	het	functioneren	van	de	15 

patiënt	 wordt	 gemeten	 en	 daarna	 wordt	 besproken	 tussen	 patiënt	 en	 arts.	 Zaken	 die	 anders	16 

onbesproken	blijven,	komen	door	PROMs	aan	bod.	Voor	PROMs	gebruik	als	kwaliteitsinformatie	op	17 

meso-	 (verbeteringen	 op	 de	 afdelingen)	 en	 macroniveau	 (landelijke	 benchmarking	 tussen	18 

ziekenhuizen)		is	tot	nu	toe	respectievelijk	weinig	tot	geen	onderzoek	gedaan	naar	hoe	PROMs	op	die	19 

manier	de	kwaliteit	van	zorg	verbeteren	(Desomer,	Heede	et	al.	2018).	20 

	21 

Zowel vanuit de beroepsgroepen als vanuit de patiënten is in toenemende mate de wens om PROMs 22 

te meten en te gebruiken. Ook heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 23 

(NVvH) in haar strategische beleidsplan 2016-2020 de ambitie uitgesproken PROMs te gaan 24 

gebruiken voor kwaliteitsinformatie en als verbeterinstrument voor alle aandoeningen van de K&D-25 

agenda waarbij de heelkunde betrokken is. PROMs worden op dit moment echter met verschillende 26 

vragenlijsten en op verschillende meetmomenten uitgevraagd. Hierdoor is er geen sprake van 27 

landelijke vergelijkbaarheid en transparantie. Landelijke consensus over welke PROMs op welk 28 

moment voor welke aandoening worden uitgevraagd, is nodig om kwaliteit vanuit 29 

patiëntenperspectief te vergelijken, te verbeteren en transparant te maken. Hiervoor moet voor 13 30 

aandoeningen uit de K&D-agenda inzichtelijk worden welke PROMs reeds worden gebruikt en/of 31 

doorontwikkeld moeten worden.  32 

 33 

Dit project beoogt hieraan bij te dragen door het inventariseren, vaststellen en ‘agenderen’ van 34 

PROMs voor de 13 aandoeningen uit de kwaliteits- en doelmatigheidsagenda. Dit wordt gedaan door 35 

de betrokken wetenschappelijke verenigingen in samenspraak met patiëntenorganisaties. Per 36 

aandoening zijn de volgende uitkomsten mogelijk: een vastgestelde PROM, een PROM (door) 37 

ontwikkelen of PROM niet haalbaar.   38 

 39 

Hieronder leest u de per aandoening de uitkomst. De informatie (literatuur, praktijk, afwegingen) die 40 

als input is gebruikt om tot dit advies te komen leest u verderop in dit document.  41 

  42 
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3.2. Advies Aneurysma aorta abdominalis 1 

 2 

• De wetenschappelijke vereniging en patiëntenvereniging hebben geen consensus bereikt 3 

over PROMs bij Aneurysma aorta abdominalis (AAA).  4 

 5 

Er is geen consensus bereikt over PROMs voor patiënten met Aneurysma aorta abdominalis. De 6 

WV/beroepsgroep beveelt het vanwege de haalbaarheid niet aan PROMs voor deze aandoening te 7 

gebruiken. Ten eerste benoemen zij dat de behandeling van AAA een preventieve behandeling is. 8 

Patiënten ervaren voorafgaand aan de behandeling geen klachten, waardoor een pre meting geen 9 

zinvolle informatie oplevert. Juist het verschil tussen een voor- en nameting wordt essentieel geacht 10 

om de PROMs uitkomsten te kunnen interpreteren. Daarnaast wordt benoemd dat de 11 

patiëntenpopulatie met AAA mogelijk vergelijkbaar is met de patiëntenpopulatie met perifeer 12 

arterieel vaatlijden (PAV). De landelijke uitrol van PROMs voor PAV kende een zeer minimale respons 13 

waardoor is besloten hier mee te stoppen. Deze ervaring geeft weinig vertrouwen in de haalbaarheid 14 

van PROMs voor AAA. De patiëntenvereniging benoemt dat de implementatie van PROMs bij deze 15 

aandoening zeker geen gemakkelijk traject is, maar geven daarnaast aan PROMs wel zinvol te vinden 16 

voor AAA. Hoewel de voor AAA behandelde patiënten preoperatief misschien geen klachten ervaren 17 

speelt de kwaliteit van leven op psychisch gebied wel een rol, bijvoorbeeld door ‘watchfull waiting’. 18 

Zij bevelen daarom aan om, in lijn met de internationale richtlijn AAA (ESVS), ziekte-specifieke 19 

PROMs voor AAA (verder) te ontwikkelen en hierbij aandacht te besteden aan onderzoek naar de 20 

implementatie ervan. Hierbij kan gekeken worden naar de ziekte-specifieke vragenlijsten 21 

AneurysmDQoL en AneurysmSRQ, die gevonden zijn in de literatuur en ook worden benoemd in 22 

internationale richtlijn. De SF-36 en AVQoL worden nu het meest gebruikt, maar zijn gezien hun 23 

generieke karakter minder goed in staat specifieke thema’s die belangrijk zijn voor AAA-patiënten te 24 

meten.  25 

 26 

3.3. Advies Carotis stenose 27 
 28 

• De wetenschappelijke vereniging en patiëntenvereniging hebben geen consensus bereikt 29 

over PROMs bij Carotis stenose (CS).  30 

 31 

Er is geen consensus bereikt over PROMs voor patiënten met Carotis stenose. Net als bij AAA beveelt 32 

de WV/beroepsgroep het vanwege de haalbaarheid niet aan PROMs voor deze aandoening te 33 

gebruiken. Ten eerste benoemen zij dat de behandeling van CS een preventieve behandeling is. 34 

Patiënten ervaren voorafgaand aan de behandeling geen klachten, waardoor een pre meting geen 35 

zinvolle informatie oplevert. Juist het verschil tussen een voor- en nameting wordt essentieel geacht 36 

om de PROMs uitkomsten te kunnen interpreteren. Daarnaast wordt benoemd dat de 37 

patiëntenpopulatie met CS mogelijk vergelijkbaar is met de patiëntenpopulatie met perifeer arterieel 38 

vaatlijden (PAV). De landelijke uitrol van PROMs voor PAV kende een zeer minimale respons 39 

waardoor is besloten hier mee te stoppen. Deze ervaring geeft weinig vertrouwen in de haalbaarheid 40 

van PROMs voor CS. De patiëntenvereniging benoemt dat de implementatie van PROMs bij deze 41 

aandoening zeker geen gemakkelijk traject is, maar geven daarnaast aan PROMs wel zinvol te vinden 42 

voor CS. Hoewel de voor CS behandelde patiënten preoperatief misschien geen klachten ervaren 43 

speelt de kwaliteit van leven op psychisch gebied wel een rol (bijv. angst wanneer er bij toeval of door 44 
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een zelf-geïnitieerde ‘total body scan’ CS wordt gediagnosticeerd maar er niet of conservatief 1 

behandeld wordt). Met PROMs kan gemeten worden hoezeer angst (voor een beroerte) een  rol 2 

speelt vóór de behandeling en na de behandeling: daarbij kan de invloed van informatie, de resultaten 3 

van de behandeling, evt. complicaties en angst die er dan nog speelt meegenomen worden. Zij 4 

bevelen daarom aan om een ziekte-specifieke PROMs voor CS te ontwikkelen en hierbij aandacht te 5 

besteden aan onderzoek naar de implementatie ervan. Uit het literatuur- en praktijkonderzoek blijkt 6 

er nog geen ziekte-specifieke vragenlijst voor deze aandoening bestaat en de patiëntenvereniging 7 

vindt het daarom wenselijk dat deze ontwikkeld wordt.  8 

 9 

3.4. Advies Carpaal tunnelsyndroom 10 
 11 

• De wetenschappelijke vereniging en patiëntenvereniging raden een specifieke PROM aan 12 

voor Carpaal tunnelsyndroom.  13 

 14 

De WV/beroepsgroep en patiëntenvereniging raden aan om PROMs te gebruiken voor de 15 

patiëntengroep met de diagnose CTS. Zij adviseren hiervoor de Nederlandse versie van de Boston 16 

Carpal Tunnel Questionnaire (BCTQ). De BCTQ is een ziekte-specifieke vragenlijst bestaande uit 19 17 

vragen. De BCTQ meet 2 subschalen: Ten eerste de ernst van de symptomen (11 items), pijn (ook ’s 18 

nachts en bij slapen), gevoeligheid en zwakheid, en ten tweede functionele status door het vragen 19 

naar problemen in de uitvoering van 8 verschillende taken. Deze schalen komen overeen met de 20 

domeinen die uit de inventarisatie van belangrijke domeinen door de werkgroep als meest belangrijk 21 

zijn aangegeven namelijk pijn, slaapproblemen en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten 22 

(functioneren).  23 

 24 

Het uitzetten van de BCTQ werd het meest geschikt bevonden op minimaal twee momenten, zodat 25 

er een voor- en nameting kan plaatsvinden. De voorkeur gaat ernaar uit om patiënten de vragenlijst 26 

pre poli en na drie maanden, zowel na conservatieve als operatieve behandeling, te laten invullen. 27 

Eventueel kan de vragenlijst ook op meerdere momenten tijdens de behandeling tot na de 28 

behandeling als de klachten over zijn, of tot 1 jaar na de behandeling (bij een random selectie of voor 29 

onderzoeksdoeleinden) worden uitgevraagd. 30 

 31 

Over de wijze waarop de uitkomsten van de vragenlijsten gebruikt moeten wordt door de WV’s en 32 

patiënten vertegenwoordiging nog geen eenduidige uitspraak gedaan. Er is overeenstemming in de 33 

werkgroep dat PROMs voor wetenschappelijke doeleinden geschikt zijn. Gebruik van PROMs 34 

resultaten in de spreekkamer werd om meerdere redenen geschikt bevonden en van belang geacht 35 

(input voor gesprek tussen arts en zorgverlener, diagnosticum voor ernst bij eerste bezoek, keuze 36 

informatie over behandelingen op basis van patients-like me). Echter zag nog niet de gehele 37 

werkgroep dit als doel van de PROMs. Geschikt wordt geacht om de BCTQ corresponderend met het 38 

advies in te voeren en hier op later termijn op te reflecteren. Naar aanleiding van de evaluatie van 39 

ervaring met BCTQ kan er vervolgens besloten worden of het geschikt wordt bevonden om in de 40 

spreekkamer te worden gebruikt en op welke wijze.  41 

Voorwaarde voor gebruik in de spreekkamer is wel dat daar een goed digitaal systeem voor is waarin 42 

de uitkomsten op een duidelijke wijze getoond worden aan de patiënt zelf en aan de zorgverlener.  43 

 44 
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3.5. Advies Heupfracturen  1 
 2 

• De wetenschappelijke vereniging en patiëntenvereniging adviseren een PROM voor 3 

Heupfracturen verder te ontwikkelen.  4 

 5 

De WV/beroepsgroep en patiëntenvereniging adviseren om nader onderzoek te doen naar een 6 

landelijk te adviseren PROM(s)-vragenlijst voor mensen met een heupfractuur. Uit de inventarisatie 7 

van de literatuur en praktijk lijkt er op dit moment niet direct een volledig passende PROM bij 8 

heupfracturen aan te bevelen. De werkgroep adviseert een aantal opties te overwegen zoals de 9 

TOPICs-SF, TOPICs-SF aangevuld met ziekte-specifieke items, ziekte-specifieke items aangevuld 10 

met de TOPICs-SF voor kwetsbare ouderen of de patiëntgerapporteerde versies van de KATZ-ADL 11 

en Mobility Score. Dit zijn reeds lopende initiatieven waar wellicht gebruik van gemaakt kan worden.  12 

 13 

Over het gebruik van bovenstaande vragenlijsten heeft de werkgroep echter nog verschillende 14 

vragen. Bijvoorbeeld over het gebruik van de TOPICs-SF en de relevantie voor de doelgroep 15 

(ontwikkeld voor de geriatrische patiënt, maar heupfracturen komen ook bij jongere mensen voor) en 16 

de implementatie in de keten (het is een onbekende lijst in de geriatrische revalidatiezorg, bij gebruik 17 

over de keten kan dat een behoorlijk implementatietraject betekenen, wat niet aansluit bij de 18 

ontwikkelingen in geriatrische revalidatiezorg (met o.a. meetplan zoals ontwikkeld vanuit Leiden)).  19 

 20 

Een uitgebreidere inventarisatie onder alle betrokken specialisten en patiënten is nodig om tot een 21 

keuze te komen. Een vervolgtraject hiervoor, waarbij in een pilot met PROMs bij heupfractuur 22 

patiënten zal worden gestart, is reeds gestart als project van de Nederlandse Vereniging voor 23 

Klinische Geriatrie: Dutch Hip Fracture Audit (DHFA) PROMs - Pilot PROMs in de keten.  24 

 25 

3.6. Advies Liesbreuk  26 
 27 

• De wetenschappelijke vereniging en patiëntenvereniging adviseren een PROM voor 28 

Liesbreuk verder te ontwikkelen.  29 

 30 

De WV/beroepsgroep (werkgroep in samenspraak met Dutch Hernia Society Group) en 31 

patiëntenvereniging adviseren om een landelijke PROM(s)-vragenlijst voor mensen met een liesbreuk 32 

verder te ontwikkelen. De meerwaarde van PROMS wordt ingezien, maar meer onderzoek is nodig 33 

voor hoe dit in de dagelijkse praktijk het beste toegepast kan worden. Voor wetenschappelijke 34 

doeleinden kan er al wel gebruik gemaakt worden van een nog te ontwikkelen PROM voor de 35 

liesbreukchirurgie. 36 

 37 

Na inventarisatie van de beschikbare vragenlijsten lijkt de Eura-HS-QoL hiervoor een goede optie te 38 

zijn. De Eura-HS-QoL is met 9 items een korte vragenlijst, de vragenlijst sluit internationaal aan, is 39 

gevalideerd en reeds beschikbaar in het Nederlands.  De Eura-HS-QoL meet de domeinen pijn, 40 

beperking van activiteiten en cosmetisch ongemak, welke overeenkomen met de in de enquête door 41 

artsen en patiënten aangegeven belangrijkste domeinen. De werkgroep heeft de voorkeur om een 42 

vraag toe te voegen waarin de link tussen pijn en functioneren wordt gemeten en de vragenlijst op die 43 

manier verder te ontwikkelen. Een goede formulering van deze vraag zit bijvoorbeeld in de IPQ 44 
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(“Impact pijn dagelijks leven”). De IPQ in zijn geheel toevoegen is vanwege een te grote belasting voor 1 

patiënten niet aan te raden. 2 

 3 

De vragenlijst (Eura-HS-QoL + extra item) lijkt op het oog geschikt voor gebruik in de spreekkamer, 4 

waarin de wens is deze in te zetten met een signalerende functie op het gebied van chronische pijn en 5 

beperkingen van dagelijks functioneren. In de toekomst kunnen de resultaten van PROMs voor 6 

liesbreukchirurgie ook dienen voor het meten van de kwaliteit/effect van behandeling. 7 

  8 

Over PROMs bij liesbreukoperaties is uit de wetenschappelijke literatuur en de praktijk nog weinig 9 

bekend. Er wordt op dit moment wel ervaring opgedaan in trials en het belang van PROMs wordt 10 

daarnaast onderstreept in de nieuwe Richtlijn Liesbreuk. Vanwege de vraagstukken rondom de 11 

implementatie, de toegevoegde waarde voor de patiëntenzorg en internationale ontwikkelingen 12 

voor een registratiesysteem, is er voorzichtigheid in de aanbeveling van een specifieke vragenlijst. De 13 

werkgroep benoemt dat ziekenhuizen die willen starten met PROMs kunnen denken aan de Eura-HS-14 

QoL (+ toevoeging). Zij adviseren echter om de evaluatie van opgedane ervaringen af te wachten 15 

voordat er een definitief advies wordt gedaan over de geschiktheid van deze vragenlijst bij 16 

liesbreukoperaties. Er wordt verwacht dat er binnen 1-2 jaar meer duidelijkheid is vanuit lopende 17 

initiatieven. Daarnaast is er bereidheid om het traject waarin de Eura-HS-QoL + extra vraag getest 18 

worden op korte termijn uit zetten in Nederland. 19 

 20 

3.7. Advies Longkanker 21 
 22 

• De wetenschappelijke vereniging en patiëntenvereniging adviseren een PROM voor 23 

Longkanker verder te ontwikkelen.  24 

	25 
De WV/beroepsgroep en patiëntenvereniging raden aan om PROMs te gebruiken voor patiënten met 26 

de diagnose Longkanker. Zij adviseren hiervoor de ontwikkelingen rondom de subset longkanker van 27 

de Patient-Reported Outcomes Version of the Common Terminology Criteria for Adverse Events 28 

(PRO-CTCAE) te volgen.  De PRO-CTCAE is een vragenlijst welke is gebaseerd op het door artsen 29 

gebruikte internationaal scoringssysteem voor bijwerkingen: de CTCAE. Dit is al 30 jaar de standaard 30 

voor het rapporteren van toxiciteit in kankeronderzoek. De PRO-CTCAE bestaat uit een selectie van 31 

78 CTCAE toxiciteiten die door de patiënt als uitkomsten gerapporteerd kunnen worden. Per toxiciteit 32 

worden 1-3 vragen gesteld (frequentie, ernst en/of belemmering bij activiteiten). De PRO-CTCAE is 33 

vertaald en taalkundig gevalideerd in het Nederlands. De complete PRO-CTCAE itemlijst is 34 

beschikbaar via https://healthcaredelivery.cancer.gov/pro-ctcae/instrument.html. Voor verschillende 35 

doeleinden en doelgroepen worden bijwerkingen uit deze gehele lijst geselecteerd om een vragenlijst 36 

op maat te maken. Door het Antoni van Leeuwenhoek is er voor longkanker een subset van vragen 37 

geselecteerd op basis van interviews met patiënten en experts. Deze longkanker subset bestaat uit 38 

10 items en meet een selectie van relevante klachten, zoals bijwerkingen, symptomen en mentaal 39 

functioneren voor, tijdens en na de behandeling (zowel radiotherapie, systemische therapie en 40 

chirurgie). Deze subset is een selectie van PRO-CTCAE items aangevuld met vragen over gewicht en 41 

temperatuur, en tevens een specificatie van hoest met een vraag naar bloed ophoesten. Deze gehele 42 

subset is te vinden in Bijlage 17.    43 

  44 
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De vragenlijst is ontwikkeld binnen een project van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en 1 

Oncologie. Momenteel wordt de subset longkanker in de SYMPRO-lung trail in 14 Nederlandse 2 

ziekenhuizen uitgerold. Deze studie heeft als doel te onderzoeken of het (actief of passief) monitoren 3 

van symptomen middels de PRO-CTCAE een effect heeft op kwaliteit van leven en mogelijk 4 

overleving van longkanker patiënten. In vergelijkbare studies van Denis et al. (Denis, Basch et al. 2019) 5 

en Basch et al. (Basch, Pugh et al. 2017) werd effect gezien op de levenskwaliteit en overleving. 6 

Longkanker Nederland zal ook gaan testen voor de SYMPRO-lung trial van Annemarie Becker en 7 

IKNL. Daarnaast ontwikkelt IKNL met Longkanker Nederland een variant op de SYMPRO-lung trial. 8 

In deze variant voor het melden van bijwerkingen en kwaliteit van leven wordt o.a. Samenstellen 9 

Informatie over Bijwerkingen (Sib) op maat van IKNL verwerkt. Deze variant start later en zal in 10 

toekomst waarschijnlijk samengevoegd worden met de SYMPRO-lijsten. Hans Smit en Joachim Aerts 11 

zijn adviseur voor dit project. Het longkankernetwerk regio Zuid-West Nederland zal o.l.v. het 12 

Erasmus de app gaan testen.  13 

 14 

Het uitzetten van de PRO-CTCAE subset longkanker wordt het meest geschikt bevonden op 15 

frequente basis, zodat de patiënt gemonitord kan worden en deze informatie als input voor het 16 

gesprek in de spreekkamer kan dienen. In de SYMPRO-trial wordt momenteel getest met een 17 

wekelijks afname gedurende de behandeling tot 1 jaar na de behandeling. 18 

     19 

De werkgroep geeft aan de PRO-CTCAE subset longkanker een zinvolle vragenlijst te vinden: de 20 

vragenlijst sluit internationaal aan, is gevalideerd, praktisch (web-based is mogelijk) en kort. Omdat 21 

de resultaten gebruikt kunnen worden in de spreekkamer zal dit ook meerwaarde geven voor 22 

patiënten om de vragenlijst in te vullen. Daarnaast zijn de uitkomsten te linken met de CTCAE 23 

gradering die door artsen wordt gebruikt. De werkgroep benoemt dat er voor lokaal gebruik reeds 24 

gedacht kan worden aan de PRO-CTCAE subset longkanker. Zij adviseren echter om de uitkomsten 25 

van de trial af te wachten voordat er een definitief advies wordt gedaan over de geschiktheid van deze 26 

vragenlijst bij longkanker. Het instrument lijkt geschikt te zijn, maar er is nog weinig ervaring mee in 27 

de Nederlandse praktijk. Voor een succesvolle implementatie moet de uitvraag en terugkoppeling 28 

van de vraenlijst op een handzame manier terugkomen in de dagelijkse praktijk. Een succesvolle 29 

inbouw in de IT-systemen is hiervoor een voorwaarde. De evaluatie van de trial en ervaringen met de 30 

vragenlijsten in de praktijk zal verder inzicht kunnen geven in het gebruik van deze vragenlijst in de 31 

dagelijkse praktijk.    32 

  33 

3.8. Advies Maagkanker & Slokdarmkanker  34 
 35 

• De wetenschappelijke vereniging en patiëntenvereniging raden een specifieke PROM aan 36 

voor Maag & Slokdarmkanker.  37 

	38 

De	WV/beroepsgroep	en	patiëntenvereniging	raden	aan	om	PROMs	te	gebruiken	voor	patiënten	met	39 

Maag-	&	Slokdarmkanker.	 Zij	 adviseren	hiervoor	de	EORTC-QLQ-C30	 in	 combinatie	met	de	EORTC-40 

QLQ-OG25	vragenlijsten	te	gebruiken.	De	belangrijkste	domeinen	zoals	vastgesteld	in	de	inventarisatie	41 

onder	de	werkgroep	leden	worden	door	deze	vragenlijsten	gemeten.	Om	alle	relevante	domeinen	te	42 

meten	 zijn	 er	 echter	meer	 vragenlijsten	 nodig,	 bijvoorbeeld	 de	 set	 van	 POCOP-vragenlijsten.	 Voor	43 

kwaliteitsmeting	 of	 individuele	 patiëntenzorg	 hebben	 kortere	 PROMs	 echter	 de	 voorkeur	 boven	44 
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inhoudelijke	 compleetheid.	 De	werkgroep	 adviseert	 daarom	 twee	 vragenlijsten,	 de	 EORTC	 kanker-1 

generieke	en	ziekte-specifiek	vragenlijst	te	gebruiken.	Met	deze	combinatie	van	vragenlijsten	worden	2 

veel	 van	 de	 relevante	 domeinen	 zoals	 algemene	 en	 ziekte-specifieke	 symptomen,	 dagelijks	3 

functioneren	en	fysiek	functioneren	gemeten,	maar	niet	alle	(bijv.	onzekerheid	omtrent	voeding).	Deze	4 

vragenlijsten	worden	binnen	het	(internationaal)	onderzoek	al	veel	gebruikt	waardoor	er	bekendheid	5 

mee	is	in	ziekenhuizen.	De	vragenlijsten	zijn	ook	onderdeel	van	de	POCOP	set	aan	vragenlijsten.	Door	6 

bij	 de	 (onderzoeks)praktijk	 aan	 te	 sluiten	 levert	 dit	 mogelijk	 minder	 belasting	 op	 voor	 patiënten.	7 

Gelijktijdig	 loopt	er	een	project	PROMs	 in	de	Spreekkamer	van	NFK	waarbij	de	EORTC-QLQ-C30	en	8 

EORTC-QLQ-OG25	 gebruikt	 worden	 als	 input	 voor	 het	 gesprek	 in	 de	 spreekkamer	 tussen	 arts	 en	9 

patiënt.	Het	advies	is	om	de	uitkomsten	en	ervaringen	van	dit	project	mee	te	nemen	in	de	definitieve	10 

keuze	voor	deze	vragenlijsten.	11 

		12 

Het	uitzetten	 van	de	EORTC-QLQ-C30	&	EORTC-QLQ-OG25	wordt	het	meest	 geschikt	bevonden	op	13 

meerdere	momenten,	zodat	er	een	monitoring	over	de	tijd	kan	plaatsvinden.	De	voorkeur	gaat	ernaar	14 

uit	 om	 patiënten	 die	 geopereerd	 worden	 de	 vragenlijst	 aan	 het	 begin	 van	 het	 zorgtraject,	 na	 de	15 

chemoradiatie,	preoperatief,	6	weken	postoperatief	en	6	maanden	na	de	operatie	in	te	laten	vullen.	16 

Of	voor	patiënten	die	niet	worden	geopereerd	kan	het	volgende	meetschema	aangehouden	worden:	17 

aan	het	begin	van	het	zorgtraject,	direct	na	de	behandeling,	6	weken	na	de	behandeling	en	6	maanden	18 

na	de	behandeling.	19 

	20 

 21 

3.9. Advies Melanoom 22 
 23 

• De wetenschappelijke vereniging en patiëntenvereniging raden specifieke PROMs aan 24 

voor Melanoom.  25 

 26 

De	WV/beroepsgroep	en	patiëntenvereniging	raden	aan	om	PROMs	te	gebruiken	voor	patiënten	met	27 

Melanoom.	Zij	adviseren	hiervoor	de	volgende	vragenlijsten	te	gebruiken:	FACT-G,	FACT-M,	en	EQ-5D-28 

5L.		Dit	zijn	gevalideerde	vragenlijsten	welke	beschikbaar	zijn	in	het	Nederlands.	De	combinatie	FACT-29 

G	(generiek	voor	oncologie)	en	FACT-M	(specifiek	voor	melanoom)	meet	met	51	items	fysiek	welzijn,	30 

sociaal	 welzijn,	 emotioneel	 welzijn,	 functioneel	 welzijn,	 en	 melanoom-specifieke	 en	31 

melanoomoperatie-specifieke	items.	De	EQ-5D-5L	is	een	korte	vragenlijst	waarin	met	5	items	kwaliteit	32 

van	leven	wordt	gemeten.	De	EQ-5D	is	een	veelgebruikte	vragenlijst	in	de	gezondheidszorg	en	door	33 

ook	deze	te	meten	wordt	vergelijking	tussen	aandoeningen	en	doelmatigheidsonderzoek	mogelijk.	34 

		35 

Als	belangrijkste	domeinen	werden	door	de	werkgroep	ziekte-specifieke	symptomen,	angst/zorgen,	36 

ervaren	kwaliteit	van	leven	en	pijn	genoemd,	welke	door	een	combinatie	van	generiek	(FACT-G	&	EQ-37 

5D-5L)	 en	 ziekte-specifieke	 vragenlijsten	 (FACT-M)	 allemaal	 worden	 gemeten.	 Een	 combinatie	 van	38 

generieke	en	ziekte-specifieke	vragenlijsten	wordt	ook	in	de	wetenschappelijke	literatuur	aangeraden	39 

voor	PROMs	bij	melanoom.		De	geadviseerde	vragenlijsten	worden	op	dit	moment	op	landelijke	niveau	40 

gebruikt	voor	het	meten	van	kwaliteitsinformatie	binnen	de	Dutch	Melanoma	Treatment	Registry.	Ook	41 

zijn	het	veelgebruikte	vragenlijsten	voor	het	meten	van	kwaliteit	 van	 leven	binnen	 (internationale)	42 

onderzoeken.	Er	is	met	deze	vragenlijsten	goede	aansluiting	met	de	praktijk.		43 
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		1 

Het	uitzetten	van	de	PROMs	voor	melanoom	wordt	het	meest	geschikt	bevonden	op	frequente	basis,	2 

zodat	de	patiënt	gemonitord	kan	worden	over	de	tijd	en	deze	informatie	als	input	voor	het	gesprek	in	3 

de	spreekkamer	kan	dienen.		4 

De	voorkeur	gaat	ernaar	uit	om	patiënten	de	vragenlijsten	bij	de	diagnose	melanoom	stadium	III	of	5 

stadium	 IV,	 het	 eerste	 jaar	 elke	 3	maanden,	 daarna	 elke	 6	maanden	 (maximaal	 5	 jaar)	 in	 te	 laten	6 

invullen.	7 

	8 

3.10. Advies Morbide obesitas 9 
 10 

• De wetenschappelijke vereniging en patiëntenvereniging adviseren een PROM voor 11 

Morbide Obesitas te ontwikkelen, dit traject is reeds gestart.  12 

 13 

De WV/beroepsgroep en patiëntenvereniging raden aan om een PROM te ontwikkelen voor patiënten 14 

die behandeld worden voor Morbide obesitas. Het traject waarin deze vragenlijst wordt ontwikkeld is 15 

reeds in gang gezet als project binnen de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Momenteel wordt 16 

de generieke PROM vragenlijst SF-36/RAND-36 gebruikt in de bariatrische zorg in Nederland. Vragen 17 

die opgenomen zijn in deze en andere generieke vragenlijsten, worden zowel door de beroepsgroep 18 

als de patiëntenvereniging niet relevant genoeg bevonden voor de morbide obese/bariatrische 19 

patiënt. Daarnaast blijkt deze vragenlijst niet geschikt voor monitoring van de uitkomsten van zorg 20 

en de kwaliteit van de zorg. Er zijn andere vragenlijsten overwogen zoals de BAROS, EQ-5D, IWQOL, 21 

maar deze zijn ook minder specifiek en worden op dit moment niet gebruikt voor morbide obesitas. 22 

De Body-Q wordt wel gebruikt, maar alleen door plastisch chirurgen in de post-bariatrische 23 

contourherstellende chirurgie. De nadruk  ligt bij de Body-Q specifiek op lichaamsperceptie waardoor 24 

deze te beperkt voor de algemene praktijk.  25 

 26 

De betrokken WV’s/beroepsgroepen en patiëntenvereniging zijn bezig met het ontwikkelen van een 27 

relevante PROM, welke is afgestemd op het gehele behandeltraject, voor zowel de conservatieve, 28 

bariatrische en contourherstellende behandelingen van volwassen (>18 jaar) patiënten met morbide 29 

obesitas. Deze vragenlijst wordt gebaseerd op verschillende domeinen van de Body-Q en zal de 30 

OBESI-Q gaan heten. De vragenlijst wordt ontwikkeld met als doel om de kwaliteit van zorg te kunnen 31 

monitoren. Door de gezamenlijke inzet van de beroepsgroep en patiëntenorganisaties is er breed 32 

draagvlak voor de implementatie van deze vragenlijst. Naar verwachting is de vragenlijst 1 oktober 33 

2019 geschikt voor landelijk gebruik en het plan is om deze op 1 januari 2020 samen met de EQ-5D 34 

landelijke te implementeren (de EQ-5D wordt tijdelijk toegevoegd om vergelijking van het 35 

behandeleffect van de gecombineerde leefstijl interventies mogelijk te maken).  36 

 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
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3.11. Advies Pancreaskanker 1 
 2 

• De wetenschappelijke vereniging en patiëntenvereniging raden een specifieke PROM aan 3 

voor Pancreaskanker.  4 

 5 

De WV/beroepsgroep en patiëntenvereniging raden aan om PROMs te gebruiken voor patiënten met 6 

Pancreaskanker. Zij adviseren hiervoor de EORTC-QLQ-C30 in combinatie met de EORTC-QLQ-7 

PAN26 vragenlijsten te gebruiken. Welke domeinen relevant zijn om te meten bij 8 

pancreaskankerpatiënten is vastgesteld in een Nederlandse wetenschappelijke studie waarbij 9 

patiënten, artsen, verpleegkundigen en diëtisten zijn geraadpleegd. Om al deze vastgestelde 10 

domeinen te meten is een groot aantal vragenlijsten nodig, bijvoorbeeld de set van PACAP-11 

vragenlijsten. Echter heeft voor kwaliteitsmeting of individuele patiëntenzorg kortere PROMs de 12 

voorkeur boven inhoudelijke compleetheid. De werkgroep adviseert daarom twee vragenlijsten, de 13 

EORTC kanker-generieke en ziekte-specifiek vragenlijst te gebruiken. Met deze combinatie van 14 

vragenlijsten worden veel van de relevante domeinen zoals algemene en ziekte-specifieke 15 

symptomen, dagelijks functioneren en fysiek functioneren gemeten, maar niet alle (bijv. 16 

medicijngebruik). Deze vragenlijsten worden binnen het onderzoek al veel gebruikt waardoor er 17 

bekendheid mee is in ziekenhuizen. De vragenlijsten zijn ook onderdeel van de PACAP set aan 18 

vragenlijsten. Door bij de (onderzoeks)praktijk aan te sluiten levert dit mogelijk minder belasting op 19 

voor een groep patiënten. Het volgende schema kan hierbij worden aangehouden: diagnose, het 20 

eerste jaar elke 3 maanden, daarna halfjaarlijks tot 3 jaar, dan jaarlijks. Gelijktijdig	loopt	er	een	project	21 

PROMs	 in	 de	 Spreekkamer	 van	 NFK	 waarbij	 de	 EORTC-QLQ-C30	 en	 EORTC-QLQ-PAN26	 gebruikt	22 

worden	als	 input	 voor	het	 gesprek	 in	 de	 spreekkamer	 tussen	 arts	 en	patiënt.	Het	 advies	 is	 om	de	23 

uitkomsten	en	ervaringen	van	dit	project	mee	te	nemen	in	de	definitieve	keuze	voor	deze	vragenlijsten.24 

	 	25 

 26 

	27 

3.12. Advies Perifeer arterieel vaatlijden 28 
 29 

• De wetenschappelijke vereniging en patiëntenvereniging hebben geen consensus bereikt 30 

over PROMs bij Perifeer arterieel vaatlijden (PAV).  31 

 32 

Er is geen consensus bereikt over PROMs voor patiënten met Perifeer arterieel vaatlijden. Net als bij 33 

AAA en Carotis Stenose beveelt de WV/beroepsgroep het vanwege de haalbaarheid niet aan PROMs 34 

voor deze aandoening te gebruiken. De VascuQoL-6-NL is landelijk geïmplementeerd bij de Dutch 35 

Audit for Perifheral Artery Disease (DAPA). Echter, was er sprake van een zeer minimale respons op 36 

de PROM. De patiëntenpopulatie lijkt om verschillende redenen drempels te ervaren om deel te 37 

nemen aan de PROMs, mogelijke doordat het een oudere populatie betreft (zonder internet/e-38 

mailadres) met over het algemeen een lage sociaaleconomische status. De landelijke uitvraag is 39 

daarom in de zomer van 2018 stopgezet. Hoewel voor patiënten die voor PAV behandeld zijn PROMs 40 

wel wenselijk worden geacht, blijkt dat PROMs niet haalbaar zijn met de huidige patiëntenpopulatie. 41 

De WV vindt PAV daarom niet geschikt om PROMs verder bij te ontwikkelen. De problemen met de 42 

lage respons die de beroepsgroep noemt zijn bekend bij de patiëntenvereniging. Zij benoemen dat 43 

de implementatie van PROMs bij deze aandoening zeker geen gemakkelijk traject is, maar geven 44 
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daarnaast aan PROMs wel heel zinvol te vinden voor PAV. Zij adviseren daarom om te onderzoeken 1 

hoe de PROM voor PAV succesvol geïmplementeerd kunnen worden. De VascuQol-6-NL vragenlijst 2 

raden zij als vragenlijst hierbij te gebruiken. Zij verwachten niet dat de implementatie problemen met 3 

de vragenlijst te maken hebben.  Deze vragenlijst wordt internationaal al langer geïmplementeerd en 4 

is in 2017 is in Nederland gevalideerd, de vragenlijst is kort (6 vragen) en meet relevante thema’s als 5 

activiteiten, symptoomlast, pijn, emotionele en sociale consequenties van PAV.  6 

 7 

 8 

3.13. Advies Varices (chirurgisch behandeld) 9 
 10 

• De wetenschappelijke vereniging en patiëntenvereniging raden een specifieke PROM aan 11 

voor Varices.  12 

 13 

De WV/beroepsgroep en patiëntenvereniging raden aan om PROMs te gebruiken voor de patiënten 14 

met de aandoening Varices. Zij adviseren hiervoor de VEINES-QOL/Sym vragenlijst te gebruiken. De 15 

VEINES-QOL/Sym is een gevalideerde vragenlijst van 26 items over symptomen, dagelijkse 16 

activiteiten, symptoom intensiteit, veranderingen afgelopen jaar en psychologische impact van de 17 

ziekte (Catarinella, Nieman et al. 2015). De vragenlijst kan ingezet worden voor een breed spectrum 18 

aan veneuze aandoeningen. De VEINES-QOL/Sym geeft een tweetal scores, een Kwaliteit-van-Leven 19 

score en een symptoom score. De WV/beroepsgroep en patiëntenvereniging hebben in de expertraad 20 

Varices van Zorgladder in 2016 ook beoordeeld welke vragenlijsten geschikt zijn en komen nu tot 21 

grotendeels dezelfde conclusie (de conclusie van Zorgladder is te lezen in Bijlage 18).  22 

 23 

De recent verschenen literatuur over de VVSymQol (2018) is in het huidige advies ook meegenomen 24 

(Paty, Elash et al. 2017). De VVSymQoL wordt niet aangeraden want deze is erg gericht op vergelijken 25 

van specifieke behandelingen en niet in het Nederlands beschikbaar. De EQ-5D-5L wordt door de 26 

werkgroep aangeraden indien men kosteneffectiviteit/doelmatigheidsonderzoek wil doen maar 27 

wordt minder geschikt geacht voor gebruik voor de dagelijkse praktijk en individuele 28 

patiëntenzorg/kwaliteitsinformatie. 29 

  30 

Het uitzetten van de VEINES-QOL/Sym wordt het meest geschikt bevonden op minimaal drie 31 

momenten, zodat er een voor- en nameting kan plaatsvinden. De voorkeur gaat ernaar uit om 32 

patiënten de vragenlijst max. 2 weken voor de behandeling (bij voorkeur thuis en niet in de instelling), 33 

na drie maanden en na een jaar na de behandeling in te laten invullen. De uitkomsten van de eerste 34 

twee meetmomenten kunnen ook gebruikt worden in de spreekkamer. Het meetmoment na een jaar 35 

kan de patiënten zelf inzicht geven in hoe het nu gaat en of de behandeling effectief is geweest. 36 

Daarnaast kunnen behandelaren deze scores, door ze actief te bekijken, ook signalerend gebruiken 37 

en follow-up bieden wanneer dat nodig is. Deze meetmomenten zijn in lijn met de meetmomenten 38 

die Zorgladder aanhoudt en zijn vastgelegd in de literatuur (Lamping, Schroter et al. 2003). In 39 

wetenschappelijke setting of bij specifieke doelgroepen kan hiervan afgeweken worden. 40 

 41 

 42 
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3.14. Advies / generieke aandachtspunten  1 
 2 
Tijdens de inventarisatie onder de WV’s/beroepsgroep en patiëntenorganisaties werden er enkele 3 

overeenkomstige thema’s benoemd.   4 

 5 

• Verpleegkundigen 6 

Gebruik van PROMs ‘in de spreekkamer’, wekt regelmatig de suggestie dat het om het gesprek van 7 

de arts met de patiënt over de uitkomsten gaat. Verpleegkundigen geven echter aan hier een grote 8 

rol in te (kunnen) spelen, aangezien veel PROMS juist ook het vakgebied van verpleegkundigen 9 

betreffen (denk aan: kwaliteit van leven, misselijkheid, vermoeidheid, zelfredzaamheid, mobiliteit 10 

etc.). Ze hebben dit niet per aandoening aangegeven via de werkgroepen, maar zien in het algemeen 11 

een rol voor hun discipline in de bespreking en interpretatie van de PROMs resultaten.  12 

 13 

• Digitaal systeem & implementatie: 14 

Voor alle aandoeningen werd benoemd door de werkgroepen dat het erg belangrijk is voor het slagen 15 

van PROMs dat de uitvraag en terugkoppeling geïncorporeerd zijn in de dagelijkse praktijk. Een 16 

voorwaarde hiervoor is de beschikking van een goed digitaal systeem. Een systeem waarin zowel de 17 

uitvraag als de terugkoppeling van resultaten van de PROM-vragenlijsten aan zorgverlener en patiënt 18 

wordt gefaciliteerd, welke daarnaast op een praktische manier ingebouwd is in de dagelijkse 19 

bedrijfsvoering (HIX/EPIC). Eventueel moet deze implementatie ook worden begeleid.  20 

Voor gebruik in de spreekkamer geldt hetzelfde, maar is het daarnaast voorwaardelijk dat de 21 

uitkomsten op een duidelijke wijze getoond worden aan de patiënt zelf en aan de zorgverlener. 22 

Voorbeelden van ‘goede’ systemen die worden genoemd zijn KLIK, MijnIBDCoach, Happi app, 23 

PROFIEL of een soort Codman omgeving.  24 

 25 

• PROMs in de spreekkamer 26 

In sommige werkgroepen werd de wijze van implementatie benadrukt. Wanneer er geen of 27 

onvoldoende terugkoppeling van de PROMs resultaten aan patiënt (voor wie dat wenst) en gebruik in 28 

de spreekkamer plaatsvindt, zal de motivatie van de patiënt om de vragenlijsten in te vullen klein zijn 29 

omdat zij het voordeel er niet van inzien.  30 

Het is dus van belang dat PROMS ook bedoeld zijn om patiënten inzicht te geven in de eigen 31 

gezondheid en daarmee regie op de eigen gezondheid te vergroten.  32 

 33 

• Generiek vs. ziekte-specifiek:  34 

Op landelijk niveau lijkt er geen eenduidige denkwijze te zijn over het gebruik van generieke of ziekte-35 

specifieke PROMs vragenlijsten. Een generieke vragenlijst geeft de mogelijkheid de algehele kwaliteit 36 

van leven te meten en kwaliteit van leven tussen verschillende aandoeningen te vergelijken. 37 

Daarnaast kan de vragenlijst bij multimorbiditeit (wat steeds vaker voorkomt met een ouder 38 

wordende bevolking) voor de verschillende aandoeningen worden gebruikt waardoor de patiënt en 39 

arts minder belast worden. Ziekte-specifieke vragenlijsten hebben als voordeel dat ze vaak 40 

onderscheidend genoeg zijn om kwaliteit van leven tussen verschillende type behandelingen te 41 

kunnen vergelijken, waar generieke vragenlijsten dit niet kunnen. Daarnaast vraagt het specifieker 42 

naar thema’s die relevant zijn bij een ziektebeeld en sluit het daarmee mogelijk beter aan bij de 43 

beleving van de patiënt. Het nadeel van ziekte-specifieke PROMs is echter dat patiënten mogelijk 44 
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geconfronteerd worden met verschillende PROM vragen over dezelfde onderwerpen wanneer zij bij 1 

verschillende specialismen in behandeling zijn. 2 

 3 

Voor trials wordt binnen de wetenschap voor veel aandoeningen aangeraden om een combinatie van 4 

zowel een ziekte-specifieke als generieke PROM te gebruiken zodat geprofiteerd kan worden van de 5 

voordelen van beide type vragenlijsten. Deze aanbeveling kan echter niet een-op-een overgenomen 6 

worden voor gebruik in de dagelijkse praktijk. In de dagelijkse praktijk, zo blijkt ook uit de 7 

randvoorwaarden zoals opgesteld in dit project, speelt de belasting van arts en patiënt een grotere 8 

rol dan tijdens wetenschappelijke onderzoeken die van tijdelijke aard zijn. Een korte, relevante 9 

vragenlijst heeft in de praktijk vaak de voorkeur boven inhoudelijke compleetheid.   10 

 11 

De werkgroepen hebben in dit project veelal ziekte-specifieke vragenlijsten aangeraden of raden aan 12 

een ziekte-specifieke vragenlijst verder te onderzoeken/ontwikkelen. Ten behoeve van de individuele 13 

patientenzorg (randvoorwaarde, doel PROMs binnen dit project) lijkt de voorkeur hiernaar uit te 14 

gaan. Voor kwaliteitsinformatie kan het daarnaast handig zijn om ook aandoeningen te kunnen 15 

vergelijken. Landelijk loopt er een traject vanuit het Linnean initiatief om een generieke PROM te 16 

ontwikkelen in de vorm van een menukaart waaruit domeinen kunnen worden geselecteerd die 17 

relevant zijn. Recent daarnaast vanuit het onderzoeksprogramma Kwaliteit van Leven en Gezondheid 18 

geconcludeerd dat de combinatie van beide type vragenlijsten wellicht de juiste weg is om in te slaan. 19 

In de door NWO en ZonMW gepubliceerde policy brief adviseren zij gebruik te maken van een  20 

‘gestandaardiseerde differentiatie’ van meetinstrumenten voor kwaliteit van leven. Dit doet recht aan 21 

een grote diversiteit aan individuele situaties van verschillende patiënten, maar waarborgd 22 

tegelijkertijd vergelijkbaarheid van zorginterventies en de effecten hiervan op verschillende groepen 23 

(NWO 2019). 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 
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3.15. Conclusie generiek 1 
 2 

Over het algemeen worden PROMs voor de 13 geselecteerde aandoeningen in de heelkunde wenselijk 3 

geacht. Voor kwaliteitsinformatie, maar in eerste instantie voor gebruik in de spreekkamer. Het wordt  4 

voor een succesvolle inzet van PROMs namelijk erg belangrijk bevonden dat de patiënt er ook 5 

duidelijk wat aan heeft door bijvoorbeeld inzicht in eigen resultaten, bespreking in de spreekkamer of 6 

keuze-informatie. Als dit niet het geval is zou de respons achterblijven, en daarmee de mogelijkheid 7 

om deze patiëntgerapporteerde informatie in te zetten voor kwaliteitsdoeleinden ook vervallen.  8 

 9 

Voor ongeveer de helft van de 13 aandoeningen zijn in dit project PROMs aangeraden, voor de andere 10 

helft (voorlopig) niet. Wanneer er geen PROMs zijn aangeraden kwam dit vaak niet door een gebrek 11 

aan geschikte vragenlijsten, maar door een gebrek aan ervaring met de implementatie van de 12 

vragenlijsten. Er is tussen de 13 aandoeningen veel verschil te zien in (internationale) ervaring met 13 

PROMs. Ten eerste komt dit verschil naar voren uit het literatuuronderzoek. Het aantal publicaties 14 

over PROMs of trials waarin PROMs worden gebruik voor een specifieke aandoening verschilde erg. 15 

Ten tweede is dit verschil ook te zien in de inventarisatie van de praktijk. Voor longkanker worden er 16 

bijvoorbeeld al specifieke vragenlijsten gebruikt in sommige ziekenhuizen, maar door 17 

ontevredenheid hiermee is ervoor gekozen om de PROMs verder te ontwikkelen en de 18 

ontwikkelingen rondom een andere vragenlijst te volgen. Hiertegenover staat dat voor een 19 

aandoening zoals carotis stenose helemaal geen PROMs initiatieven of onderzoeken zijn gevonden. 20 

Waar men voor de ene aandoening dus nog moet starten, is voor de andere aandoening al een 21 

langdurige ontwikkeling van PROMs gaande. Deze verschillen zijn mogelijk te verklaren doordat voor 22 

de ene aandoening PROMs wellicht passender zijn dan voor een ander. Ook timing kan een rol spelen, 23 

bij veel aandoeningen wordt er gestart met onderzoek naar PROMs als de winst die te bepalen is in 24 

klinische uitkomsten redelijk stabiel is. De verschillen in ervaring met PROMs geven voordeel bij de 25 

implementatie van PROMs in de dagelijkse praktijk: van elkaars ervaringen kan dan worden geleerd.  26 

 27 

Op basis van de verzamelde informatie doen de auteurs enkele aanbevelingen over de te ondernemen 28 

stappen. Deze zijn er op gericht om PROMs op de juiste manier te selecteren en implementeren: 29 

• Er wordt aangeraden zoveel mogelijk aan te sluiten bij landelijke adviezen. Voor deze 30 

aandoeningen kan (na autorisatie door de betrokken verenigingen) gestart worden met de 31 

geselecteerde PROMs:  32 

§ Carpaaltunnelsyndroom   BCTQ 33 

§ Maagkanker    EORTC-QLQ-C30 & EORTC-QLQ-OG25 34 

§ Melanoom   FACT-G & FACT-M & EQ-5D 35 

§ Pancreaskanker  EORTC-QLQ-C30 & EORTC-QLQ-PAN22 36 

§ Slokdarmkanker  EORTC-QLQ-C30 & EORTC-QLQ-OG25 37 

§ Varices    VEINES-QoL/Sym  38 

Hieronder leest u welke documenten kunnen ondersteunen bij het starten met PROMs.39 

  40 

 41 

 42 

 43 
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• Voor onderstaande aandoeningen wordt aangeraden om de lopende initiatieven te volgen,  1 

af te wachten of in lijn met de adviezen zelf een initiatief te starten:  2 

§ Heupfracturen 3 

§ Liesbreuk 4 

§ Longkanker 5 

§ Morbide obesitas 6 

§ Perifeer arterieel vaatlijden 7 

 8 

• Voor de volgende aandoeningen wordt aanbevolen om eerst een onderzoeken te starten naar 9 

de toegevoegde waarde van PROMs.  10 

§ Aneurysma aorta abdominalis 11 

§ Carotis stenose 12 

 13 

De PROM toolbox en bijbehorende PROM cyclus en wijzer worden aangeraden om te raadplegen 14 

wanneer er de wens is om te starten met PROMs (Verkerk, Verbiest et al. 2017). De PROM-toolbox is 15 

te vinden op de site van Zorginzicht.   16 

 17 

• In de oriënterende en startende fase: De PROM wijzer biedt veel relevante informatie over 18 

PROMs. In zes stappen wordt uitgebreid omschreven wat de belangrijke begrippen rondom 19 

PROMs betekenen, waarom en waarvoor PROMs nuttig zijn en wat belangrijke aspecten zijn 20 

om aan te denken bij het starten met PROMs.   21 

à Perifeer arterieel vaatlijden, aneurysma aorta abdominalis, carotis stenose  22 

 23 

• Voor de selectie en toepassing van PROMs: De PROM-cyclus is een stappenplan met 24 

handvatten voor de selectie en toepassing van PROMs in de gezondheidszorg. In  8 stappen 25 

worden PROMs systematisch geselecteerd en de volgende stappen betreffen het inzetten 26 

van een PROM. In dit project is beoogd de methodiek van de PROMs-cyclus zo goed mogelijk 27 

te volgen. In stap 1 van de PROM-cyclus wordt het doel van PROMs vastgesteld. Binnen dit 28 

project is deze vastgesteld door de door de klankbordgroep. Zij geven als randvoorwaarde 29 

aan dat de PROM geschikt moet zijn voor gebruik in de spreekkamer (individuele 30 

patiëntenzorg, doel A). Met het selecteren van de relevante domeinen (PRO’s) en het 31 

bereiken van consensus in de werkgroepen over de PROMs is beoogd stap 2 & 3 van de PROM-32 

cyclus uit te voeren.  33 

à Voor carpaaltunnelsyndroom, maagkanker, melanoom, pancreaskanker, slokdarmkanker 34 

en varices zijn de eerste stappen van de PROMs cyclus uitgevoerd. Het wordt aangeraden om 35 

na stap 3 verder te gaan.  36 

à Voor de aandoeningen waarbij PROMs ontwikkeld worden of onderzoeken gaande zijn is 37 

het moeilijk om precies aan te geven waar zij zich in de cyclus bevinden.  38 

 39 

Recentelijk is er ook een rapport verschenen met relevante informatie over de toepassing van PROMs 40 

in de spreekkamer. Dit rapport van ZINL/REBEL omschrijven succes- en faalfactoren en  lessen voor 41 

implementatie (Berens 2018).  42 

  43 
 

44 
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4. Werkwijze 1 

4.1. Vraagstelling & afbakening  2 
 3 

PROMs worden op dit moment met verschillende vragenlijsten en op verschillende meetmomenten 4 

uitgevraagd in de Nederlandse ziekenhuiszorg. Hierdoor is er in veel gevallen geen sprake van 5 

landelijke vergelijkbaarheid en transparantie. Landelijke consensus over welke PROMs op welk 6 

moment voor welke aandoening worden uitgevraagd, is nodig om kwaliteit vanuit 7 

patiëntenperspectief te vergelijken, te verbeteren en transparant te maken. 8 

 9 

Dit project beoogt hieraan bij te dragen door het inventariseren, vaststellen en ‘agenderen’ van 10 

PROMs voor aandoeningen uit de kwaliteits- en doelmatigheidsagenda. Dit gebeurt door de 11 

betrokken wetenschappelijke verenigingen in samenspraak met patiëntenorganisaties. Per 12 

aandoening zijn de volgende uitkomsten mogelijk: een vastgestelde PROM, een nieuwe PROM dient 13 

ontwikkelt te worden, een PROM moet worden vertaald/gevalideerd/doorontwikkeld worden. Een 14 

uitkomst kan ook zijn dat PROM geen geschikt kwaliteitsinstrument is voor een behandeling.  15 

4.2 Methode   16 
 17 
Voor de methode die gebruikt is in de uitvoer van dit project is gebruik gemaakt van de voorgestelde 18 

methodiek uit de volgende rapporten: 19 

• PROM toolbox (Verkerk, Verbiest et al. 2017)  20 

• NFU Handreiking voor de selectie van PROs en PROMs (Terwee, van der Wees et al. 2015)  21 

 22 

Dit project bestaat uit 6 stappen: Een literatuurstudie naar beschikbare PROMs, een inventarisatie 23 

van huidig gebruik van PROMs in de praktijk, bepalen van het doel van PROMs, bepalen van de 24 

relevante PRO’s, inventarisatie onder wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties over 25 

het standpunt m.b.t. PROMs, en tot slot de formulering van het advies. Hieronder leest u een 26 

uitgebreide beschrijving van de verschillende stappen.  27 

4.2.1 Inventarisatie van de literatuur  28 
Per aandoening is een literatuursearch gedaan naar beschikbare PROMs. In de zoekmachines 29 

GoogleScholar en PubMed zijn 13 searches uitgevoerd met de volgende zoektermen: ”Naam 30 

aandoening” AND “Patient reported outcome*” OR “Patient reported outcome measure*” OR 31 

“PROM” OR “PROMs” OR “Self-report measures” OR “Patient Outcome Assessment” OR (“patient 32 

reported AND outcome”). De zoekresultaten zijn vervolgens op titel en samenvatting gescreend 33 

volgens onderstaande selectiecriteria (gebassseerd op (Terwee, van der Wees et al. 2015):  34 

• Het meetinstrument betreft een vragenlijst  35 

• De vragenlijst moet toepasbaar zijn als uitkomstmaat 36 

• Het artikel is Engelstalig  37 

• Het artikel is gepubliceerd in de laatste 10 jaar 38 

 39 

 40 

 41 
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Bij >10 resultaten zijn de volgende selectiecriteria toegevoegd: 1 

• Het betreft een review / Systematic Review / Meta-Analysis.   2 

• Het doel van de studie betreft de ontwikkeling of validatie van het meetinstrument.  3 

Studiepopulatie bestaat uit mensen met de specifieke aandoening 4 

Van de geselecteerde artikelen is de volgende informatie verzameld: auteur, titel, studie opzet, naam 5 

PROM, doel PROM, gebruik van PROM in artikel, studiepopulatie, doel van studie, domeinen van de 6 

PROM, meetmomenten PROM, klinimetrische eigenschappen (validiteit, betrouwbaarheid, 7 

hanteerbaarheid, interpreteerbaarheid, acceptatie), conclusie artikel, overige informatie. Deze 8 

samenvatting van de literatuursearch is op aanvraag beschikbaar als Excel file bij de auteur.  9 

 10 

De PROMs zijn per aandoening ingedeeld in drie categorieën namelijk ziekte-specifieke, generieke 11 

en aspect-/domein specifieke vragenlijsten.  12 

4.2.2 Inventarisatie van de praktijk 13 
In mei 2018 is een enquête verstuurd naar ziekenhuizen om het gebruik van PROMs in de Nederlandse 14 

ziekenhuiszorg te inventariseren. Hierin is gevraagd naar het gebruik en tevredenheid met de PROMs 15 

voor de 13 aandoeningen (Bijlage 20). De enquête is verstuurd naar de contactpersonen PROMs en 16 

de gebruikersgroep van DICA. In totaal hebben 22 ziekenhuizen op deze enquête gereageerd. 17 

Gedurende het project is daarnaast meer informatie verzameld over gebruik van PROMs in de praktijk 18 

via de werkgroepen.   19 

4.2.3 Vastellen randvoorwaarden/doel PROMs 20 
De klankbordgroep van dit project bestond uit medisch-specialisten, patiëntvertegenwoordigers, 21 

verpleegkundigenvertegenwoordigers en experts op het gebied van PROM (Bijlage 1). In twee 22 

consensusrondes hebben zij voorwaarden opgesteld voor het gebruik van PROMs in de Nederlandse 23 

ziekenhuiszorg.  24 

4.2.4 Inventarisatie relevante domeinen 25 
Per aandoening zijn er werkgroepen opgesteld met medisch-specialisten (zoveel mogelijk 26 

multidisciplinair vanuit de bij de behandeling van de aandoening betrokken disciplines) en 27 

patiëntvertegenwoordigers (zie Bijlage 2). Behalve voor de vaataandoeningen en morbide obesitas 28 

is er middels een enquête binnen de werkgroepen geïnventariseerd wat de belangrijke domeinen 29 

(PRO’s) zijn die door PROMs dienen te worden gemeten voor een specifieke aandoening. Een lijst van 30 

18 domeinen met ruimte voor eigen inbreng is aan de werkgroep leden voorgelegd. Zij hebben 31 

aangegeven vanuit de groep die zij vertegenwoordigen welke PRO’s relevant zijn om uit te vragen. 32 

Vervolgens is gevraagd hiervan de 5 belangrijkste PRO’s te selecteren. Ook de arts-onderzoekers van 33 

betreffende DICA-registraties zijn gevraagd de enquête in te vullen. De enquête is te vinden in Bijlage 34 

21. Daarnaast is tijdens de inventarisatie van beschikbare PROMs uit de literatuur is voor enkele 35 

aandoening een artikel gevonden waarin onderzoek is gedaan naar welke PRO’s relevant. Waar 36 

beschikbaar is deze informatie toegevoegd aan de inventarisatie.  37 

 38 
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4.2.5 Inventarisatie onder wetenschappelijke verenigingen en 1 
patiëntenorganisaties  2 

Op basis van de geselecteerde domeinen heeft de projectleider de werkgroepen een advies geven 3 

over mogelijke geschikte PROMs vragenlijsten uit de praktijk en literatuur of andere mogelijke 4 

adviezen. Dit concept is vervolgens beoordeeld door de werkgroep (via mail of telefonisch). De 5 

werkgroepen hebben beoogd in een of meerdere rondes consensus te bereiken over het te geven 6 

advies.  Wanneer dit niet is gelukt is dit in het advies meegenomen.  7 

 8 

4.2.6 Consensus PROMs per aandoening 9 

De verschillende adviezen per aandoeningen zijn voorgelegd aan de klankbordgroep. Zij hebben 10 

beoordeeld of de adviezen voldoen aan de eerder opgestelde randvoorwaarden voor PROMs gebruik 11 

door hier een cijfer van 1-5 aan te geven. Enkele vragen zijn hieruit voortkomend zijn naar de 12 

werkgroepen verzonden.  De achterbannen zijn vervolgens benaderd voor de commentaar-ronde, 13 

zoals dat ook bij richtlijnen gebruikelijk is. Het commentaar is besproken in de werk-/ en 14 

klankbordgroep en verwerkt in het definitieve advies aan de besturen van de wetenschappelijke 15 

verenigingen, ter autorisatie wanneer er een PROM wordt aangeraden. Hiermee wordt landelijke 16 

consensus en draagvlak voor de gekozen PROMs en meetmomenten verkregen, even als voor de 17 

onderwerpen op de PROMs-agenda waarvoor nog doorontwikkeling plaats moet vinden. 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 
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5. Resultaten & conclusies   1 

5.1 Resultaten & conclusies inventarisatie literatuur 2 
Uit de inventarisatie van de literatuur per aandoening zijn voor elke aandoening PROMs gevonden, 3 

de uitkomsten hiervan zijn te lezen in de aandoening-specifieke hoofdstukken. Wanneer de literatuur 4 

van alle aandoeningen samen wordt bekeken vallen een aantal aspecten op:  5 

o De hoeveelheid PROMs en beschikbare wetenschappelijke literatuur verschilt erg per 6 

ziektebeeld. Voor carotis stenose zijn 3 PROMs gevonden, voor morbide obesitas 63.  7 

o Over PROMs voor carotis stenose, liesbreuk en maagkanker lijkt nog niet veel 8 

wetenschappelijk onderzoek te zijn gedaan. 9 

o Over PROMs met longkanker en slokdarmkanker is veel bekent. 10 

o Zelfs wanneer er systematische reviews beschikbaar zijn over de kwaliteit van 11 

verschillende PROMs voor een aandoening, wordt er zelden een specifieke PROM 12 

wordt aangeraden in de studies. Vaak worden de vragenlijsten niet valide of specifiek 13 

genoeg geacht of is de keuze voor een vragenlijst erg afhankelijk is van het doel van 14 

het meten.  15 

o Wanneer we voor alle aandoeningen kijken naar de generieke vragenlijsten zijn de 16 

SF-36 en EQ-5D de meest voorkomende in de gevonden artikelen. Bij respectievelijk 17 

11 en 10 van de 13 aandoeningen zijn deze vragenlijsten gebruikt en onderzocht.  18 

 19 

5.2 Resultaten & conclusies inventarisatie praktijk 20 
In de aandoening specifieke hoofdstukken zijn de resultaten van de inventarisatie van de praktijk per 21 

aandoening te lezen. In Afbeelding 1 staat het overzicht van de inventarisatie van de praktijk 22 

weergeven. 22 ziekenhuizen hebben gereageerd op de enquête.   23 

 24 

25 
Afbeelding 1: Percentage gebruik PROMs vragenlijsten in 22 Nederlandse ziekenhuizen 26 

 27 

 28 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% PROMs gebruik in 22 ziekenhuizen per aandoening (%) 

Ja Nee Onbekend



                                                                                                                                                   
Versie 1.3 

Copyright © 2019 Stichting DICA. Alle rechten voorbehouden 
 25 

Wanneer de inventarisatie van alle aandoeningen samen wordt bekeken vallen een aantal aspecten 1 

op:  2 

- Van de 22 ziekenhuizen die deze enquête hebben ingevuld blijken 10 ziekenhuizen voor 3 

minimaal 1 van de 13 betreffende aandoeningen PROMs te gebruiken.  4 

- Er worden nog niet veel PROMs gebruikt voor de genoemde 13 aandoeningen binnen 5 

deze 22 ziekenhuizen. 6 

- De meeste respondenten hebben de enquête ingevuld voor 1 aandoening. Dit doet 7 

vermoeden dat PROMs met name op afdelingsniveau worden ingezet, er lijkt uit deze 8 

resultaten namelijk geen PROMs coördinatie te zijn op ziekenhuis niveau (1 persoon die 9 

alles coördineert en weet).  10 

- Opvallend is de uitgebreidheid van de antwoorden op de open vragen. PROMs als thema 11 

lijkt erg te leven onder de respondenten. Zij hebben hier veel over te melden.  12 

- In de open vragen worden 6 thema’s benoemd:  13 

 1. PROMs trend 14 

 2. Combineren (ICHOM, PROMIS, landelijk) 15 

 3. Belasting patiënt/zorgverlener 16 

 4. Financieel 17 

 5. Kwaliteit van zorg 18 

 6. Gebruik in spreekkamer 19 

- Voorbeelden van quotes die dit illustreren zijn te vinden in Box 1. 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

PROMs trend 
"We merken dat er onduidelijkheid is over welke vragenlijst op welk moment geschikt is en of ze 

geschikt zijn (kijkend naar de vragenlijst die al worden uitgevraagd) en we missen landelijke regie." 

Gebruik in spreekkamer 
"Een absolute must voor het gebruiken van een PROM is dat deze in de spreekkamer gebruikt 

kan worden!" 

Combineren 
”Ik zou vooral willen aanraden zaken te combineren." 

Belasting patiënt/zorgverlener 
”Men moet goed nadenken over de belastbaarheid van de patiënt en de bereidbaarheid om voor 

tal van verschillende aandoeningen vragenlijsten in te vullen. Dat gebeurt te weinig, men 
verwacht dat patiënten meerdere malen in een jaar een grote lijst aan items invult." 

Box 1: Voorbeelden van quotes inventarisatie praktijk 
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 1 

5.3 Resultaten & conclusies randvoorwaarden PROMs   2 

De klankbordgroep heeft randvoorwaarden opgesteld voor PROMs. Dit zijn overkoepelende 3 

randvoorwaarden voor alle 13 aandoeningen. De volledige lijst met randvoorwaarden die zijn 4 

genoemd is te vinden in Bijlage 3. De randvoorwaarden die het belangrijkst werden bevonden door 5 

de klankbordgroep zijn te vinden in Box 2. 6 

 7 

Toelichting doel PROMs: PROMs kunnen gebruikt worden als communicatietool voor het gesprek in 8 

de spreekkamer. Door in te zoomen op de uitkomst van specifieke vragen of domeinen geven PROMs 9 

richting aan het gesprek en wordt er eerder tot de kern gekomen. PROMs kunnen daarnaast ook 10 

ingezet worden voor keuze informatie en daarmee een betere beslissingen voor patiënt en arts 11 

faciliteren. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van leven na een behandeling te bespreken in de keuze van 12 

een bepaalde behandeling. Tevens kunnen PROMS gecombineerd worden met op klinische 13 

uitkomsten en metingen die patiënttevredenheid vaststellen, om gezamenlijk een zo volledig 14 

mogelijk beeld geven van de kwaliteit van de zorg (Jackson, Sciberras et al. 2011) (Black 2013). Door 15 

vergelijking tussen zorgverleners kunnen verbeteringen in de zorg gestimuleerd worden (Black 2013). 16 

De klankbordgroep acht het noodzakelijk eerst op individuele patiëntenzorg te richten en deze 17 

informatie vervolgens voor andere doelen te gebruiken. Dit komt ook voort uit eerdere ervaring met 18 

PROMs, als de patiënt de informatie niet terugkrijgt/terugziet, is er minder stimulans om de 19 

vragenlijsten in te vullen. 20 

 21 

 22 

Ø De PROM is beperkt in omvang en het aantal antwoord opties (zo kort als mogelijk, maar in 

ieder geval <30 items in <10 min. in te vullen). 

Ø De patiënt is betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van de PROM en het vaststellen van 

de uitkomstmaten. 

Ø De PROM is geschikt voor terugkoppeling in de spreekkamer  

Ø De PROM moet aansluiten bij het taalniveau, de cognitieve vaardigheden en diversiteit van 

de doelgroep.  

Ø Er is consensus en draagvlak tussen specialismen die het ziektebeeld behandelen, 

patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars over de (set van) PROMs.  

Ø De PROM is geschikt om relevante uitkomsten door de zorgketen heen te meten.  

Ø De PROM sluit aan bij de uitkomstmaat.  

Ø De professional onderschrijft de keuze voor de PROM en ziet er het nut voor zichzelf van in. 

Ø Er is landelijke afstemming over de (set van) PROMs en de meetprocessen. 

Ø De PROM heeft nut voor de patiënt (bijv. via directe feedback of keuze informatie). 

Box 2: Belangrijkste randvoorwaarden opgesteld door klankbordgroep 
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 1 

5.4 Resultaten & conclusies domeinen  2 
 3 
De meeste werkgroepen hebben allereerst aangegeven welke patiëntgerapporteerde uitkomsten 4 

(PROs) zij relevant vinden om te meten met de patiëntgerapporteerde uitkomstmaten (PROMs). 5 

Deze worden ook wel domeinen genoemd. De volledige lijst met relevante PROs is te lezen in de 6 

toelichtingen in de bijlage. De PROs die het belangrijkst werden bevonden door de werkgroep zijn te 7 

vinden in Box 3. 8 

 9 

  10 

Aandoening Belangrijkste PRO’s om te meten  

Carpaal tunnelsyndroom Pijn, Slaapproblemen, Uitvoeren van dagelijkse activiteiten  

Heupfracturen Uitvoeren dagelijkse activiteiten, Ervaren kwaliteit van leven, Pijn, Onafhankelijkheid, 
Angst/zorgen, Mobiliteit, Ervaren gezondheid, Ziekte-specifieke symptomen  

Liesbreuk Ziekte-specifieke symptomen zoals pijn, zwelling, uiterlijk/cosmetisch, Uitvoer van dagelijkse 
activiteiten, Pijn, Uitvoer van sociale activiteiten 

Longkanker Ervaren kwaliteit van leven, Ziekte-specifieke symptomen, Ervaren gezondheid, Pijn, 
Vermoeidheid, Sociale rollen, Uitvoeren van dagelijkse activiteiten, Algemene symptomen, 
Angst/zorgen, Vitaliteit, Sociale activiteiten, Gezondheidsverandering, Onafhankelijkheid 

Maagkanker  Ziekte-specifieke symptomen, Ervaren kwaliteit van leven, Angst/zorgen, Vermoeidheid, 
Cognitie, Symptomen (algemeen), Ervaren gezondheid, Onafhankelijkheid 

Melanoom Ziekte-specifieke symptomen, Angst/zorgen, Ervaren kwaliteit van leven, Pijn, Vermoeidheid, 
Cognitie, Symptomen algemeen, Slaapproblemen, Uitvoeren dagelijkse activiteiten, 
Uitvoeren van sociale rollen (werk, gezin, familie), Depressie/somberheid, Anders, 
Onafhankelijkheid 

Slokdarmkanker Ziekte-specifieke symptomen, Angst/zorgen, Ervaren kwaliteit van leven, Vermoeidheid, 
Cognitie, Symptomen (algemeen)  

Box 3: Door werkgroepen geselecteerde belangrijkste PROs  
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6. Bijlagen   1 
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6.1 Bijlage 1: Leden van de klankbordgroep 
 

Lid klankbordgroep  Functie Organisatie 

Jan-Willem Elshof Vaatchirurg, VieCuri Secretaris Kwaliteit Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie 

Monique Slee Internist-ouderengeneeskunde, Cordaan Lid DHFA, afgevaardigd namens Nederlandse Vereniging Traumachirurgie 

Hubert Prins Gastro-intestinaal chirurg Commissie uitkomst van zorg, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 

Rinie Lammers Adviseur patiëntenbelang Patiëntenfederatie NL 

Dorien van Benthem Projectleider Nederlandse Federatie Kankerpatiënten 

Barbara van Leiden Beleidsadviseur Zorgverzekeraars Nederland 

Marloes Zuidgeest Adviseur Zorginstituut Nederland 

Auke Nutma Senior beleidsadviseur NVvH 

Michel Wouters Hoofd wetenschappelijk bureau DICA 

Jacqueline Hartgerink Hoofd registraties DICA 

Meike van Halm Adviseur Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland 

Arend Arends Klinisch geriater, Maasstad Ziekenhuis  Secretaris DHFA, afgevaardigd namens Nederlandse Vereniging Traumachirurgie 

Çagdas Ünlü   Vaatchirurg, Noordwest Ziekenhuisgroep Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie 

Eino van Duyn Oncologisch chirurg, MST Nederlandse Vereniging voor Longchirurge 
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Bijlage 2: Leden van de werkgroepen 
    

Aandoening Werkgroep leden Functie/organisatie 

Aneurysma aorta abdominalis, 
Carotis stenose, 
Perifeer arterieel vaatlijden 

Jan-Willem Elshof Vaatchirurg, VieCuri, secretaris Kwaliteit Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie 

Annemarie Auwerda  Beleidsadviseur, Harteraad 

Longkanker Willem-Hans Steup Chirurg, HagaZiekenhuis, lid DLCA-CAB 

Franz Schramel Longarts, St. Antonius, voorzitter DLCA-L 

Hans Smit   Longarts, Rijnstate, voorzitter DLCA-CAB 

Jerry Braun Cardiothoracaal chirurg, LUMC, lid DLCA-CAB  

Jose Belderbos Radiotherapeut, NKI-AVL, lid DLCA-CAB 

Alice Dallinga Beleidsmedewerker, Longkanker Nederland, lid DLCA-CAB 

Maagkanker Johanna van Sandick Chirurg, NKI – AvL, voorzitter DUCA-CAB 

Richard van Hillegersberg Chirurg, UMCU, penningmeester DUCA-CAB 

Liesbeth Timmermans Bestuurslid belangenbehartiging en kwaliteit van zorg, Stichting voor patiënten met 
kanker aan het spijsverteringskanaal (SPKS) 

Melanoom Djura Piersma Internist-oncoloog, MST, lid DMTR CAB 

Ellen Kapitein  Internist-oncoloog, LUMC, lid DMTR CAB 

Koen van Elst  Patiëntvertegenwoordiger, Stichting Melanoom 

Pancreaskanker Tara Mackay Arts-onderzoeker, Amsterdam UMC, lid DPCA 

Hanneke van Laarhoven Medisch oncoloog, Amsterdam UMC (locatie AMC), lid DPCA 

Hannelore Rosenkotter  Patiëntvertegenwoordiger, Living with Hope 

Slokdarmkanker Grard Nieuwenhuijzen Chirurg, Catharina ziekenhuis, lid DUCA 

Camiel Rosman Chirurg, Radboud UMC, lid DUCA 

Liesbeth Timmermans Bestuurslid belangenbehartiging en kwaliteit van zorg, Stichting voor patiënten met 
kanker aan het spijsverteringskanaal (SPKS) 
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Carpale Tunnelsyndroom Jan Debeij Plastisch chirurg, Xpert Clinic, afgevaardigd vanuit Nederlandse Vereniging voor Plastische 
Chirurgie 

Mark de Vries Traumachirurg, afgevaardigd vanuit Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie 

Reint Alberts Patiëntvertegenwoordiger, Nederlandse RSI-vereniging 

Rinie Lammers Adviseur patiëntenbelang, Patiëntenfederatie NL  

Heupfractuur Arend Arends Klinisch geriater, Maasstad Ziekenhuis & NVKG, secretaris DHFA-CAB 

Monique Slee Internist-ouderengeneeskunde, directeur Cordaan, lid DHFA-CAB 

Rinie Lammers Adviseur patiëntenbelang, Patiëntenfederatie NL  

Liesbreuk Baukje van den heuvel (Gastro-intestinaal) Chirurg, Pantein Zorggroep, afgevaardigd vanuit de Nederlandse 
Vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie? 

Ine Burgmans Chirurg, Diakonessenhuis, afgevaardigd vanuit de Nederlandse Vereniging voor 
GastroIntestinale Chirurgie? 

Rinie Lammers Adviseur patiëntenbelang, Patiëntenfederatie NL  

Varices (chirurgisch behandeld) Fabio Catarinella Voormalig arts-onderzoeker, MUMC    

Annemarie Auwerda  Beleidsadviseur, Harteraad 

Morbide Obesitas Simon Nienhuijs Chirurg, Catharina Ziekenhuis, voorzitter DATO  

Chantal Gernette Patiëntvertegenwoordiger, Nederlandse Stichting Overgewicht 
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6.2 Bijlage 3: Randvoorwaarden PROMS  1 

 2 
Tijdens kick-off meeting van het project ‘PROMs voor 13 aandoeningen’ zijn onderstaande thema’s 3 

door de klankbordgroep benoemd als randvoorwaarden voor PROMs.  4 

De onderstaande worden het belangrijkst gevonden:  5 

 6 

De PROM is beperkt in omvang en het aantal antwoord opties (1 tot max. 50 vragen). 7 

o Omvang vragenlijst: max. 5 items  8 

o Max. 3 vragen met beperkte antwoord opties  9 

o Zo kort mogelijk  10 

o Niet meer dan 1 A4tje  11 

o Aantal vragen 30-50 12 

o Lengte van vragenlijst: alleen vragen waaraan je iets hebt meten uit bepaalde 13 

domeinen, max 50?  14 

o In 1 PROM-vraag: Zou u met de kennis achteraf, wederom kiezen voor deze 15 

behandeling?  16 

 17 

De patiënt is betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van de PROM en het vaststellen van de 18 

uitkomstmaten. 19 

o Uitkomsten vaststellen met patiënten  20 

o Uitkomstmaten door patiënten genoemd als meest relevant  21 

o De PROM lijst meet dat wat voor de patiënt en dokter een belangrijke uitkomst is  22 

o PROMs over die onderwerpen waar de patiënten de meeste last ervaren (denk aan: 23 

misselijkheid, vermoeidheid, zelfredzaamheid)  24 

o De PROMs die klankbordgroep aanbeveelt, moet onderschreven worden door 25 

ervaringsdeskundige  26 

o Aansluiting bij de doelgroep  27 

o PROMs set dekt belangrijkste domeinen vanuit patiënten perspectief  28 

 29 

De PROM is geschikt voor terugkoppeling in de speekkamer.  30 

o Terugkoppeling in spreekkamer is mogelijk  31 

o De PROM is specifiek genoeg voor gebruik in de spreekkamer  32 

o Goede ICT-voorzieningen die terugkoppeling van individuele data ten behoeve van 33 

het gesprek met de patiënt mogelijk maakt 34 

 35 

De PROM moet aansluiten bij het taalniveau, de cognitieve vaardigheden en diversiteit van de 36 

doelgroep.  37 

o Rekening houden met de aard van de patiëntengroep  38 

o Aansluiting cognitieve mogelijkheden + lage SES + diversiteit 39 

o PROM is in het Nederlands (en vertaling in andere talen)  40 

o Vragenlijst B1 taalniveau  41 

o Aansluiting bij de doelgroep  42 

 43 
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Er is consensus en draagvlak tussen specialismen die het ziektebeeld behandelen, 1 

patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars over de (set van) PROMs.  2 

o Er is consensus tussen de specialismen die het ziektebeeld behandelen over de PROM 3 

lijst  4 

o Tripartite draagvlak  5 

o Draagvlak  6 

o Draagvlak patiëntenorganisatie(s)  7 

 8 

 9 

 10 

 11 

Randvoorwaarden die ook zijn genoemd, maar niet zijn geselecteerd als belangrijkste: 12 

 13 

De PROM moet internationaal vergelijkbaar zijn, bijv. door match met ICHOM sets. 14 

o Internationale vergelijkbaarheid  15 

o Waar het kan match maken met ICHOM internationaal  16 

 17 

Er mogen geen (hoge) kosten aan het gebruik van de PROM zitten. 18 

o Implementatie PROM moet huis en behandelaar aan ten noemenswaardig tijd en 19 

geld kosten  20 

o Geen licentie kosten  21 

o De PROM lijst heeft geen licentie met hoge kosten  22 

 23 

De professional onderschrijft de keuze voor de PROM en ziet er het nut voor zichzelf van in. 24 

o Professional moet er iets aan hebben, nut   25 

o Team moet erachter staan = gemotiveerd  26 

o De PROMs die klankbordgroep aanbeveelt, moet onderschreven worden door 27 

ervaringsdeskundige  28 

 29 

De PROM heeft nut voor de patiënt (bijv. via directe feedback of keuze informatie). 30 

o Patiënt moet er iets aan hebben, nut  31 

o Incentive definiëren voor patiënt die meewerkt aan PROM  32 

o Directe feedback patiënt mogelijk (zelf inzage thuis)  33 

o Patients like me  34 

 35 

De PROM is geschikt om relevante uitkomsten door de zorgketen heen te meten. 36 

o Uitkomst die relevant is voor de “full cycle of care” van patent niet voor “post-37 

interventie” moment 38 

o PROMS moeten zich niet beperken tot de klinische setting, maar door de keten heen 39 

de zorg aan de patiënt begint niet bij de deur van het ziekenhuis en eindigt daar ook 40 

niet   41 

o Breng zorgproces in kaart en bepaal de belangrijkste keuzemomenten en bepaal 42 

bijpassende uitkomsten/vragenlijsten  43 

 44 

 45 
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De PROM sluit aan bij de uitkomstmaat. 1 

o Duidelijke uitkomstmaat  2 

o Definieer welke uitkomst gewenst is à welk percentage minimaal gehaald moet 3 

worden invul PROM  4 

o Uitkomst moet duidelijk zijn  5 

o Uitkomsten bruikbaar zijn voor verbetering van de zorg aan de individuele patiënt en 6 

de betreffende patiëntengroep in geheel  7 

o Gebruiken voor keuze informatie  8 

o Wat is het primaire doel van de meting, wat ga je er mee doen?  9 

 10 

De PROM biedt de mogelijkheid om de patiënt te volgen over de tijd.  11 

o Uitkomsten op langere termijn kiezen (3, 6, 12 maanden)  12 

o Mogelijkheid patiënt te volgen over de tijd  13 

 14 

De PROM kan in minder dan 10 minuten ingevuld worden. 15 

o In <10 minuten moet je een PROM kunnen invullen  16 

o Beperkte last voor patiënt, max. 10 minuten  17 

o Duur afname max. 10 min  18 

 19 

Er zijn norm- en referentiewaarden voor de PROM beschikbaar. 20 

o Gevalideerde lijsten à case mix factoren en referentiecijfers  21 

o Pre is als er normwaarden zijn voor de PROM aan de hand waarvan wel of geen acties 22 

kunnen worden ingezet. 23 

 24 

De set van PROMs heeft in ieder geval 1 generieke en 1 ziekte-specifieke vragenlijst. 25 

o Type vragenlijst: minimaal 1 generieke + 1 ziekte specifiek  26 

 27 

De set van PROMs heeft geen overlap in uitvraag tussen disciplines wanneer de patiënt bij 28 

verschillende specialismen in behandeling is. 29 

o Patiënten moeten niet geconfronteerd worden met verschillende PROM-lijsten over 30 

zelfde onderwerpen doordat ze bij verschillende specialismen in behandeling zijn 31 

o Generieke uitvraag over registraties heen, met name over tevredenheid behandeling  32 

o Geen dubbele uitvraag (bijv. radiotherapie + chirurg)  33 

o Er is consensus tussen de specialismen die het ziektebeeld behandelen over de PROM 34 

lijst  35 

 36 

Er is landelijke afstemming over de (set van) PROMs en de meetprocessen. 37 

o Meetproces landelijk hetzelfde  38 

o Landelijke afstemming/consensus/coördinatie 39 

 40 

Er dient eenheid van taal te zijn binnen de PROMs.  41 

o Eenheid van taal  42 

 43 

De PROM moet goede validiteit hebben. 44 

o Gevalideerde lijsten à case mix factoren en referentiecijfers  45 
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 1 

De PROM biedt mogelijkheid tot aanpassing. 2 

o Mogelijkheid tot aanpassing “adaptive” 3 

 4 

 5 

Naast randvoorwaarden voor de PROMs vragenlijsten werden er ook randvoorwaarden genoemd 6 

over de implementatie:  7 

 8 

Een randvoorwaarde voor slagen van PROMs is dat de vragenlijsten elektronisch worden 9 

afgenomen en direct kunnen (terug) worden gekoppeld in de EPD’s. 10 

o Geen externe PROM-ontwikkelaar nodig voor ICT-implementatie. Wens: in EPD’s  11 

o Elektronisch  12 

o Goede ICT-voorzieningen die terugkoppeling van individuele data ten behoeve van 13 

het gesprek met de patiënt mogelijk maakt 14 

 15 

Een randvoorwaarde voor slagen van PROMs is dat we leren van voorgaande succesvolle 16 

implementatie, de best practices.  17 

o Leren van succesvolle implementatie PROM (global view)  18 

o Best practices mogelijk identificeren en delen à enthousiasme gaat daarvan 19 

omhoog. “Ambassadeurs”  20 

o Implementatie PROM moet huis en behandelaar aan ten noemenswaardig tijd en 21 

geld kosten   22 

 23 

Een randvoorwaarde voor slagen van PROMs is dat er een coördinator of verantwoordelijke is 24 

voor de PROMs in het ziekenhuis. 25 

o Coördinatie + verantwoordelijkheid door ziekenhuis  26 

o Ondersteuning/infrastructuur ziekenhuis  27 

o PROM-coördinator   28 

 29 

Een randvoorwaarde voor slagen van PROMs is dat er goede voorlichting plaatsvindt voor de 30 

PROMs in het ziekenhuis.  31 

o Goede voorlichting over PROM (animatiefilm die je iedere 3 mnd meestuurt)  32 

 33 

Een randvoorwaarde voor slagen van PROMs is dat er gebruik wordt gemaakt van de PROM-34 

wijzer. 35 

o Gebruik maken van de PROM-wijzer 36 
 37 
 38 
  39 
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6.3 Bijlage 4: Achtergrondinformatie advies Aneurysma Aorta 1 

Abdominalis 2 
 3 

6.4.1 Inventarisatie literatuur  4 
De uitkomsten van de inventarisatie van de literatuur voor PROMs voor AAA zijn te lezen in Tabel 2. 5 

 6 

Wat viel er op? Een goede ziekte-specifieke tool is niet beschikbaar. De genoemde zijn niet (adequaat) 7 

gevalideerd in AAA-patiënten. SF-36 wordt aangedragen als meest geschikte tool om QoL in 8 

vasculaire patiënten te meten en is ook de meest gebruikte tool. Echter is het misschien ongevoelig 9 

voor veranderingen in gezondheidsstatus geassocieerd met AAA behandelingen (seksuele of 10 

maag/darm problemen).  11 

 12 

Tabel 2: Uitkomsten literature search naar PROMs voor AAA 13 

Generiek Ziekte-specifiek Aspect-/domein specifiek 

Aantal: 4 Aantal: 12 Aantal: 5 
Australian Vascular Quality of 
Life Index 

EQ-5D 
 

Hopkins Symptom Checklist 
(symptoms 
anxiety/depression) 

Aneurysm Dependant Quality 
of Life 

EQ-VAS 
 

Hospital Anxiety and 
Depression Scale 

Aneurysm Symptoms Rating 
Questionnaire 

SF-36 Mini Mental State 
Examination 

Currie Symptom Scale Nottingham Health Profile 
 

Short-Form Spielberger State-
Trait Anxiety Infenctory 

 General Health Quesionnaire 
 

The International Index of 
Erection Function 

 Health Index  
 Kasrnofsky  
 SF-20  
 Rosser Index  
 Sickness Impact Profile  
 Treatment Effectiveness 

Assessment  
 

 York QoL  

 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
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6.4.2 Inventarisatie praktijk  1 
 2 

o Van de 22 ziekenhuizen gebruiken 0 ziekenhuizen PROMs voor AAA op dit moment. Er is een 3 

internationale richtlijn opgesteld voor AAA, de ESVS. Hierin wordt het gebruik van PROMs 4 

aangeraden. 	5 
	6 
“Recently, three disease specific questionnaires were developed to assess QoL, symptoms and 7 

treatment satisfaction in patient with AAA; The Aneurysm Dependent Quality of Life 8 

Questionnaire (AneurysmDQoL), The Aneurysm Symptom Rating Questionnaire 9 

(AneurysmSRQ), The Aneurysm Treatment Satisfaction Questionnaire (AneurysmTSQ).  So far 10 

they have only been used in a small pilot study; however, showing their potential for patients 11 

with small AAAs under surveillance as well as before and after surgical repair, and in a 12 

systematic review and qualitative evidence synthesis they were superior to generic PROMs, 13 

such as Short Form 36 and the Australian Vascular Quality of Life Index, in assessment of items 14 

important to patients with an AAA. Further evaluation and refinement of AAA specific PROMs 15 

and their implementation, preferably within the framework of vascular surgery quality 16 

registries, are warranted.” (Wanhainen, Verzini et al. 2019) 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 
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 1 

 2 

6.4 Bijlage 5: Achtergrondinformatie advies Carpaal 3 

tunnelsyndroom  4 
 5 

6.5.1 Inventarisatie literatuur  6 
De uitkomsten van de inventarisatie van de literatuur voor PROMs voor Carpaaltunnelsyndroom 7 

(CTS) zijn te lezen in Tabel 3. 8 

 9 

Tabel 3: Uitkomsten literature search naar PROMs voor CTS 10 

Generiek Ziekte-specifiek Aspect-/domein specifiek 

Aantal: 1 Aantal: 2 Aantal: 10 
SF-36 6-item CTS symptom scale Disabilities of the Arm, 

Shoulder and Hand 
Questionnaire (DASH) 

 Boston Carpal Tunnel 
Questionnaire 

Quick-DASH 

  M2DASH 
  Patient Evaluation Measure  
  Michigan Hand Outcomes 

Questionnaire (MHQ) 
  Brief-MHQ 

  Patient Rated Wrist Evaluation 
 

  Short-Form McGill Pain 
Questionnaire 

  Upper Extremity Function 
Sclae 

  Upper Extremity 
Questionnaire 

 11 

 12 

Wat viel er op? Afhankelijk van het doel zijn er voor CTS-patiënten verschillende tools beschikbaar. 13 

Generieke tools lijken minder gevoelig en betrouwbaar voor klinische veranderingen over tijd. Regio- 14 

& ziekte specifieke tools worden daarom met name gebruikt om de effecten van CTS-operaties te 15 

evalueren. De BCTQ is de meest gebruikte ziekte-specifieke tool. De regio-specifieke tools zijn vaak 16 

ontwikkeld voor verschillende handaandoeningen. DASH is de meest gebruikte regio-specifieke, 17 

maar ook de PEM is veel gebruikt. Wanneer de ene met de andere hand moet worden vergeleken 18 

wordt de MHQ aangeraden. Wanneer het verschil in tijd voordat de pijn weg is de belangrijkste 19 

uitkomst is wordt de PRWE tool aangeraden.  20 

 21 
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 1 

6.5.2 Inventarisatie praktijk  2 
 3 
o Van de 22 ziekenhuizen gebruiken 0 ziekenhuizen PROMs voor CTS op dit moment. 4 

o Zorgladder faciliteert PROMs voor CTS. Samengevat raden zij de BCTQ aan in combinatie met 5 

Visual Analogue Scale (VAS pijn) als geschikte PROMs voor kwaliteitsevaluatie. Zij gebruiken 6 

deze vragenlijsten totdat experts uit het veld hierover hun definitieve oordeel hebben 7 

uitgesproken (Zorgladder 2017), de keuze in vragenlijsten is te lezen in Bijlage 19.  8 

o De richtlijn Carpaletunnelsyndroom doet de volgende uitspraken over Vragenlijsten 9 

(Neurologie 2017): 10 

- Vragenlijsten zouden van toegevoegde waarde kunnen zijn om de diagnose 11 

carpaletunnelsyndroom klinisch te ondersteunen. Het voordeel hiervan is dat 12 

gestandaardiseerde vragenlijsten mogelijk leiden tot een meer uniforme 13 

diagnosestelling. 14 

- In Nederland zijn alleen de Quick DASH en Boston Carpal Tunnel Questionnaire 15 

(BCTQ) gevalideerd. Het bovengenoemde literatuuronderzoek heeft zich derhalve 16 

hiertoe beperkt. 17 

- Over de diagnostische waarde van de Quick DASH is geen literatuur gevonden. Over 18 

de BCTQ werd slechts een artikel gevonden met gebruik van elektromyografie als 19 

referentietest. Deze studie toonde een sensitiviteit van 43% en een specificiteit van 20 

84% bij patiënten die zich in de tweede lijn presenteren met klachten passend bij 21 

een carpaletunnelsyndroom. 22 

- Vanwege deze matige sensitiviteit en het tijd- en kostenaspect van het gebruik van 23 

vragenlijsten, is de werkgroep van mening dat het gebruik van vragenlijsten om de 24 

diagnose carpaletunnelsyndroom te stellen niet zinvol is. De vragenlijsten kunnen 25 

wel worden overwogen voor gebruik van andere doeleinden (bijvoorbeeld als 26 

Patient Reported Outcome Measure (PROM)). 27 

o ZKN wil een PROM gaan adviseren voor de indicatoren set.  28 

 29 

6.5.3 Vastgestelde domeinen door werkgroep  30 
  31 

o De onderstaande domeinen zijn door de werkgroep benoemd als de belangrijkste domeinen 32 

die gemeten zouden moeten met de PROMs. 33 

§ Pijn 34 

§ Slaapproblemen  35 

§ Uitvoeren van dagelijkse activiteiten  36 

o Overige domeinen die door de werkgroep relevant bevonden zijn:  37 

§ Symptomen 38 

§ Vermoeidheid 39 

§ Depressie/somberheid 40 

§ Uitvoeren sociale rollen 41 

§ Ervaren kwaliteit van leven 42 

§ Uitvoeren sociale activiteiten. 43 
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o De input vanuit de Patiëntenfederatie en de RSI-vereniging is gebaseerd op een focusgroep 1 

met CTS-patiënten in 2017 in het kader van de ontwikkeling van de Richtlijn.  2 

 3 
6.5.4 Domeinen gemeten door PROMs 4 

 5 

Er zijn verschillende PROMs beschikbaar voor CTS patiënten die ingezet kunnen worden voor 6 

verschillende doelen: 7 

o 6-item symptoms scale (CTS-6), 6 items à Meet alleen symptomen en daarmee dus niet 8 

alle relevante domeinen. NL versie van beschikbaar. 9 

o Boston Carpal Tunnel Questionnaire (BCTQ), 19 items à Meet pijn, gevoel, zwakheid en 10 

functioneren. Ziekte-specifieke vragenlijst. Ook vragen over slaapproblemen. Nederlandse 11 

versie beschikbaar. Wordt ook wel Levine schaal genoemd.  12 

o Michigan Hand Outcomes Questionnaire (MHQ), 71 items à  Meet functioneren van de 13 

hand, dagelijkse activiteiten, werk, pijn, uiterlijk en tevredenheid. Meet beide handen voor 14 

vergelijking. De DASH en MHQ blijken minder goed onderscheidend te zijn in het 15 

ondervangen van klinisch relevante verschillen over de tijd (bijv. voor en na de operatie) dan 16 

de BCTQ (Bakhsh,	Ibrahim	et	al.	2012). 17 

o Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Questionnaire (DASH), 38 items à 18 

Meet functioneren van schouder, arm en hand. Vragenlijsten niet specifiek voor 19 

verwondingen aan de hand of handafwijkingen meten slechts gedeeltelijk de 20 

aspecten van het functioneren die specifiek belangrijk zijn voor CTS patiënten 21 

(Zyluk and Piotuch 2011). De DASH en MHQ blijken minder goed onderscheidend te 22 

zijn in het ondervangen van klinisch relevante verschillen over de tijd (bijv. voor en 23 

na de operatie) dan de BCTQ (Bakhsh,	Ibrahim	et	al.	2012). 	24 

o Patient Evaluation Measure (PEM), 10 items à Meet functioneren, symptomen, uiterlijk 25 

en generieke status van de hand. Vragenlijsten niet specifiek voor verwondingen aan de 26 

hand of handafwijkingen meten slechts gedeeltelijk de aspecten van het functioneren die 27 

specifiek belangrijk zijn voor CTS patiënten (Zyluk and Piotuch 2011).  28 

o The Patient-Rated Wrist Evaluation (PRWE), 15 items à Meet pijn en functioneren van de 29 

pols tijdens dagelijkse activiteiten. Vragenlijsten niet specifiek voor verwondingen aan de 30 

hand of handafwijkingen meten slechts gedeeltelijk de aspecten van het functioneren die 31 

specifiek belangrijk zijn voor CTS patiënten (Zyluk and Piotuch 2011).  32 

o Short Form McGill Pain Questionnarie (SF-MPQ), 15 items à Meet alleen pijn.  33 

o Upper Extremity Function Scale (UEFS), 8 items à Meet alleen het functioneren.  34 

o Upper Extremity Questionnaire (UEQ), 123 items à Meet symptomen, generieke 35 

problemen, psychosociale omstandigheden op werk. Over het gebied vanaf de nek tot aan 36 

de vingers. Vragenlijsten niet specifiek voor verwondingen aan de hand of handafwijkingen 37 

meten slechts gedeeltelijk de aspecten van het functioneren die specifiek belangrijk zijn 38 

voor CTS patiënten (Zyluk and Piotuch 2011). 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 
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 1 

6.5.5 Conclusies 2 
 3 

o De Boston Carpal Tunnel Questionnaire (BCTQ) lijkt de meest geschikte PROM voor deze 4 

aandoening. De BCTQ evalueert symptomen en functionele status geassocieerd met CTS en 5 

is daarmee ziekte-specifiek.  6 

o De BCTQ meet de domeinen die door de werkgroep als belangrijk zijn aangegeven namelijk 7 

pijn (symptomen), slaapproblemen en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten 8 

(functioneren). De vragenlijst start met twee vragen over slaapproblemen. 9 

o De vragenlijst is ontwikkeld voor een grote patiëntenpopultaie (jongeren met fysiek werk tot 10 

ouderen) en kan zowel voor patiënten die wel of geen operatie ondergaan ingezet worden 11 

(Coenen, Kus et al. 2013).  12 

o Er is een Nederlandse versie beschikbaar waar een de psychometrische eigenschappen van 13 

zijn onderzocht en valide en betrouwbaar bevonden (geen wetenschappelijke 14 

publicatie)(Peters-Veluthamaningal, Winters JC et al. 2009). De BCTQ meet de domeinen: 15 

symptomen (pijn, slaapproblemen) en fysiek functioneren.  16 

o De werkgroep heeft deze domeinen als meest relevant aangegeven, maar geeft daarnaast 17 

aan dat vermoeidheid, depressie/somberheid, uitvoeren dagelijkse activiteiten, uitvoeren 18 

sociale rollen, ervaren kwaliteit van leven, uitvoeren sociale activiteiten tevens relevante 19 

domeinen zijn.  20 

o De SF-36 is een generieke kwaliteit	van	leven	PROM.	Het	meet	8	domeinen	verdeeld	in	een	21 

fysiek	component	(fysiek	functioneren,	rolbeperkingen	door	fysieke	problemen,	pijn,	22 

generieke	gezondheidsperceptie)	en	een	mentaal	component	(vitaliteit,	sociaal	functioneren,	23 

rolbeperkingen	door	emotionele	problemen,	en	generieke	mentale	gezondheid)	(Thomsen,	24 

Björk	et	al.	2014).	 25 

o De werkgroep raadt echter niet aan naast de BCTQ ook de SF-36 te gebruiken. Het is een 26 

specifiek klachtenbeeld. Met een generieke vragenlijst wordt het klachtenbeeld door andere 27 

problematiek ondergesneeuwd. Hierdoor kunnen conclusies niet kloppen (behandeling 28 

maakt geen verschil).  29 

 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
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 1 

6.5 Bijlage 6: Achtergrondinformatie advies Carotis Stenose 2 

 3 

6.6.1 Inventarisatie literatuur  4 
De uitkomsten van de inventarisatie van de literatuur voor PROMs voor Carotis Stenose zijn te lezen 5 

in Tabel 4. 6 

 7 

Tabel 4: Uitkomsten literature search naar PROMs voor Carotis stenose 8 

Generiek Ziekte-specifiek Aspect-/domein specifiek 

Aantal: 2 Aantal: 1 Aantal: 0 
SF-36 6 items  over 

wandelen, eten/slikken, rijden, 
hoofd-, nek, & beenpijn. 

 

EQ-5D   
 9 

Wat viel er op? 2 veelgebruikte generieke vragenlijsten zijn gevonden. Deze zijn gevalideerd in vele 10 

talen, ziektes en omstandigheden. SF-36 lijkt onderscheidend tussen carotisstenose patiënten en de 11 

gezonde populatie en CAS/CEA behandelingen. Een goede ziekte-specifieke tool is niet beschikbaar. 12 

De genoemde hier is niet (adequaat) gevalideerd. 13 

  14 

6.6.2 Inventarisatie praktijk  15 
 16 
o Van de 22 ziekenhuizen gebruiken 0 ziekenhuizen PROMs voor Carotis stenose op dit moment. 17 

 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
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6.6 Bijlage 7: Achtergrondinformatie advies Heupfracturen 1 
	2 

6.7.1 Inventarisatie literatuur  3 
De uitkomsten van de inventarisatie van de literatuur voor PROMs voor Heupfracturen zijn te lezen in 4 

Tabel 5. 5 

 6 

Tabel 5: Uitkomsten literature search naar PROMs voor Heupfracturen 7 

Generiek Ziekte-specifiek Aspect-/domein specifiek 

Aantal: 14 Aantal: 15 Aantal: 14 
COOP/WONCA Charnley Hip Score Barthel Index 

EQ-5D Harris Hip Score Disability Rating Index 
EQ-VAS Hip Rating Scale Functional Independence 

Measure 
HUI2 
 

Lower Extremity Functional 
Scale 

Functional Activites Index 
 

HUI3 Mayo Scale Classification 
Functional Status 
Questionnaire 

ICECAP-O 
 

Osteoporosis QoL 
Questionnaire 

Functional Ambulation 

SF-12 Oxford Hip Score Geriatric Depression Scale 
SF-36 Parker Mobilty Score Hamilton Rating Scale for 

Depression 
SF-6 Patient-specific Index Katz Index of Independence in 

ADL 
Nottingham Health Profile 
 

Short Musculoskeletal 
Function Assessment 

Lawton-Instrumental ADL 
Scale 

Verbal Rating Scale Arthritis Impact Measurement 
Scale 

Modified BI 

WHOQoL-BREF # falls, fall diary Older Americans Resources 
and Services Multi-
dimensional Functional 
Assessment Questionnaire 

Health Assessment 
Questionnaire 

Total Hip Arthroplasty 
Evaluation Questionnaire 

The Red Cross Physical Scale 
 

QoL Scale  
 

Vigour Assessment 
Instrument 

Zung Depression Inventory 
 

 Western Ontario and 
McMaster Universities 
Osteoarthritis Index 

 

 8 

 9 
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Wat viel er op? De SF-36 en EQ-5D zijn het vaakst geëvalueerd en hebben acceptabel bewijs voor hun 1 

psychometrische eigenschappen. Voor de overige PROMs ontbrak het bewijs veelal. Er kan daarom 2 

niet een specifieke tool aangeraden worden. Meer onderzoek is nodig naar welke uitkomsten er voor 3 

patiënten met een heupfractuur er echt toe doen. 4 

  5 

6.7.2 Inventarisatie praktijk  6 
 7 
o Van de 22 ziekenhuizen gebruiken 2 ziekenhuizen PROMs voor Heupfractuur op dit moment. 8 

à Er worden verschillende vragenlijsten gebruikt: Ankervragen, numerieke schaal voor pijn 9 

(NRS), hip disability and osteoarthritis outcome score (HOOS), Oxford heup score (OHS), EQ-10 

5D, KATZ-ADL & Mobility Score (zelf-gerapporteerd of afgenomen door zorgprofessional?). 11 

à De vragenlijsten worden gebruikt voor interne en externe kwaliteitsverbetering. 12 

à De tevredenheid met de KATZ-ADL en Mobilityscore is onbekend. Over de andere 13 

vragenlijsten wordt gezegd: “Eigenlijk lijkt het niet zo zinnig om PROMs uit te vragen bij 14 

patiënten met een heupfractuur omdat zij niet al tijden kampen met pijnklachten zoals bij 15 

andere THP patiënten. Op dit moment kunnen wij nog geen onderscheid maken tussen de 16 

verschillende verrichtingen. Er vindt m.n. registratie plaats i.v.m. verplichte PROMS bij THP. 17 

We werken wel aan het verbeteren van het gebruik van de PROMs."  18 

o TOPICS-SF (Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie): Recent is de generieke PROM 19 

voor kwetsbare ouderen op de geriatrie-afdeling geselecteerd, de TOPICS-SF. De keuze voor 20 

deze vragenlijst was een pragmatische. De selectie van de perfecte PROM voor kwetsbare 21 

ouderen is lastig gezien de complexiteit van het meten (complexe populatie, verwachte impact 22 

geriatrische interventie en complicerende factoren bij meetproces). De TOPICS-SF is 23 

ontwikkeld vanuit een bestaande vragenlijst, TOPICS-MDS, die is opgezet en gevalideerd voor 24 

het meten van effecten van interventies in een populatie van ouderen. De werkgroep is van 25 

mening dat deze vragenlijst goed bruikbaar is en dat hiermee een start gemaakt kan worden 26 

met het organiseren van PROMs metingen in de praktijk. De uitdaging voor een goede PROM 27 

meting zit vooral in de praktische organisatie.  28 

à Het gebruik van de TOPICS-SF voor heupfractuur patiënten is reeds overwogen bij de 29 

ontwikkeling van deze vragenlijst, maar hier is echter niet mee gestart omdat het organiseren 30 

van metingen bij patiënten opgenomen op een andere afdeling extra aandacht en tijd vraagt 31 

voor een goede logistiek en organisatie. De werkgroep TOPICS-SF acht het wel zinvol de PROM 32 

in geriatrie uit te breiden naar andere of alle groepen geriatrische patiënten die ook elders zijn 33 

opgenomen in het ziekenhuis. 34 

o De TOPICS-SF meet zeven domeinen: Ervaren gezondheid (1 item), pijn (1 item), cognitieve 35 

klachten (1 item), (Instrumentele) activiteiten van het dagelijks functioneren ([I]ADL (10 items), 36 

psychisch welbevinden (3 items), sociaal functioneren (1 item), en ervaren kwaliteit van leven 37 

(1 item).  38 

o Deze vragenlijst is gekozen als instrument voor kwaliteitsverbetering. Naast 39 

kwaliteitsverbetering zou de verkregen informatie openbaar gemaakt kunnen worden voor het 40 

vergroten van transparantie, of het gebruik ervan in de spreekkamer in overleg met de 41 

individuele patiënt.  42 

o Eerste ervaringen met vragenlijst nu gepubliceerd/nu in pilot getest. (???) 43 

 44 
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6.7.3 Vastgestelde domeinen door werkgroep 1 
Uit de literatuur blijkt dat er weinig bekend is over welke uitkomsten het belangrijkst zijn voor 2 

patiënten (Haywood, Brett et al. 2017). Hieronder zijn daarom de uitkomsten van verschillende 3 

bronnen naast elkaar gelegd.  4 

o De onderstaande domeinen (PRO’s) zijn door de werkgroep benoemd als relevant om te 5 

meten bij patiënten met PROMs bij een heupfractuur:  6 

§ Symptomen algemeen 7 

§ Ziekte specifieke symptomen 8 

§ Pijn 9 

§ Cognitie 10 

§ Uitvoeren van dagelijkse activiteiten 11 

§ Angst/zorgen 12 

§ Ervaren gezondheid 13 

§ Ervaren kwaliteit van leven 14 

§ Gezondheidsverandering 15 

§ Onafhankelijkheid 16 

§ Mobiliteit 17 

§ Eenzaamheid 18 

o De onderstaande domeinen (PRO’s) worden door de werkgroep de meest belangrijke geacht:  19 

§ Uitvoeren dagelijkse activiteiten  20 

§ Ervaren kwaliteit van leven  21 

§ Pijn  22 

§ Onafhankelijkheid  23 

§ Angst/zorgen  24 

§ Mobiliteit  25 

§ Ervaren gezondheid  26 

§ Ziekte-specifieke symptomen  27 

 28 

Bovenstaande domeinen zijn bepaald op basis van een kleine groep experts. De input van patiënten 29 

is geleverd op basis van interviews bij patiënten met een gebroken heup. Daarnaast hebben 2 artsen 30 

(internist-ouderengeneeskunde en klinisch geriater) en een arts-onderzoeker (heupfractuur audit) 31 

aangegeven welke domeinen zij relevant vinden. 32 

 33 

Deze resultaten zijn naast de literatuur over relevante domeinen bij dit ziektebeeld gelegd. 34 

In een kwalitatieve studie met heupfractuur patiënten (Griffiths, Mason et al. 2015) staat beschreven 35 

dat de volgende domeinen belangrijk zijn voor patiënten als zij hun herstel evalueren, zie Tabel 6. 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 
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Tabel 6: Domeinen belangrijk voor heupfractuur patienten uit de literatuur 1 

* Taylor et al. vonden een associatie tussen verminderde mobiliteit en angst om te vallen, fysieke beperkingen 2 
van andere ziekte en sociale/omgevingsfactoren. 3 

 4 

Wanneer we de lijst van de werkgroep naast de literatuur leggen lijken er 5 domeinen veel 5 

voorkomend te zijn: 6 

§ Uitvoeren dagelijkse activiteiten  7 

§ Pijn  8 

§ Onafhankelijkheid  9 

§ Angst/zorgen  10 

§ Mobiliteit  11 

 12 

Wat opvalt in het bovengenoemde onderzoek is dat het voor de patiënten vaak moeilijk was om 13 

specifiek aan te geven wat voor hen belangrijk is in het herstel van de heupfractuur. De heupfractuur 14 

werd gezien als slechts een onderdeel van hun achteruitgang met het ouder worden en de impact was 15 

daarom moeilijk los te zien van de impact van andere ervaren gezondheidsklachten (Griffiths, Mason 16 

et al. 2015) (Haywood, Brett et al. 2017).   17 

 18 
6.7.4 Domeinen gemeten door PROMs 19 

Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat PROMs belangrijk zijn voor heupfractuur-patiënten: 20 

1) Heupfracturen hebben een grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten.  21 

à Een heupfractuur gaat gepaard met verlies aan mobiliteit en zelfstandigheid en 22 

(Haywood, Brett et al. 2017). Omdat het een oudere patiëntenpopulatie met 23 

bijkomende cormorbiditeiten betreft, is deze groep kwetsbaarder voor slechte 24 

gezondheidsuitkomsten (Hoang-Kim, Beaton et al. 2013). 25 

2) Heupfracturen zijn geassocieerd met een verhoogde kans op mortaliteit (50% van de 26 

patiënten overlijdt binnen 5 jaar). 27 

à Dit onderstreept het belang voor het verkrijgen van zo goed mogelijke uitkomsten 28 

op korte termijn. Evaluatie van de uitkomsten die er voor de patiënten toe doen (in de 29 

eerste maanden) is daarom belangrijk (Gjertsen, Vinje et al. 2008). 30 
	31 

Er zijn verschillende PROMs beschikbaar voor heupfractuur patiënten. In verschillende studies zijn 32 

deze geëvalueerd, hieronder de conclusies: 33 

Engeland (Griffiths, Mason et 
al. 2015) 

Zweden (Zidén, Scherman et 
al. 2010) 

Australie (Taylor, Barelli et al. 
2010) 

Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit 

Dagelijkse activiteiten Uitvoeren normale activiteiten Angst om te vallen* 

Zelfzorg  Fysieke beperkingen van andere 
ziekten* 

Pijn  Sociale / omgevingsfactoren* 

Mentaal welzijn   
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 1 

Hutchins et al. (2011):  2 

• Hutchings et al. hebben de 14 meest gebruikte uikomstmaten bij proximale heupfracturen 3 

geëvalueerd (zowel klinische maten, oefeningen en patiënt-gerapporteerd). Er is niet een 4 

uitkomstmaat gevonden die standaard gebruikt wordt in deze populatie, maar er werd juist 5 

veel variatie gevonden. Daarnaast werd er slechts beperkt bewijs gevonden voor de validiteit 6 

van de uitkomstmaten. Voorzichtig doen zij de volgende aanbeveling voor uitkomstmetingen 7 

bij heupfractuur patiënten: een generieke uitkomstmaat, zoals EQ-5D of SF-36, een 8 

uitkomstmaat specifiek voor dagelijkse activiteiten (ADL), zoals de Barthel Index; en een 9 

heup-specifieke uitkomstmaat, zoals de OHS, hoewel het bewijs voor de laatste erg beperkt 10 

is (Hutchings, Fox et al. 2011).    11 

 12 

Griffiths et al. (2015): 13 

• Griffiths et al. concluderen dat de domeinen mobiliteit, dagelijkse activiteiten, zelfzorg, pijn 14 

en mentale gezondheid veelal gemeten worden met de generieke uitkomstmaten EQ-5D, SF-15 

36 en WHOQoL-BREF. EQ-5D en SF-36 worden vaak gebruikt in trials bij heupfracturen, maar 16 

het bewijs voor de praktische eigenschappen en aansluiting bij wat de patiënt belangrijk vindt 17 

is beperkt. Ze zijn wellicht bruikbaar, maar mogelijk in aanvulling met specifieke PROMs voor 18 

geselecteerde groepen (zoals patiënten met een hogere pre-heupfractuur functionele 19 

status).  20 

• Daarnaast concluderen zij dat voor een populatie met heupfracturen (door osteoporose) het 21 

onwaarschijnlijk is dat een specifieke PROM ontwikkeld kan worden die relevant is voor het 22 

gehele spectrum aan patiënten. Een PROM die focust op mobiliteit van de heup zou voor veel 23 

patiënten relevant zijn, en mobiliteit heeft impact op andere gezondheidsdomeinen. Echter 24 

hierbij moet er rekening worden gehouden met pre-factuur status. Sommige patiënten 25 

hadden al slechte mobiliteit van de heup, dus weinig mobiliteit tijdens het herstel hoeft niets 26 

te zeggen over de kwaliteit van zorg. Daarnaast zijn er andere factoren die de ervaring van 27 

het herstel bepalen, zoals de perceptie van de patiënt of de achteruitgang bij het ouder 28 

worden hoort en onvermijdelijk is, en het vormogen tot aanpassingen die zij of hun 29 

mantelzorgers kunnen maken om te compenseren voor verminderde mobiliteit. Kwaliteit van 30 

zorg is slechts een van de vele factoren dat van invloed is op het ervaren herstel van de 31 

heupfractuur door de patiënt. (Griffiths, Mason et al. 2015) 32 

 33 

Haywood et al. (2017):  34 

• In de meest recente review van Haywood et al. zijn 28 PROMs die gebruikt worden in de 35 

heupfractuurzorg op kwaliteit en aanvaarding/tevredenheid (acceptance) onderzocht. Zij 36 

concluderen dat het bewijs voor goede psychometrische en praktische eigenschappen en de 37 

actieve betrokkenheid van patiënten bij de meeste PROMs ontbreekt of erg beperkt is. De 38 

SF-36 en EQ-5D zijn het meest geëvalueerde PROMs en hierbij is acceptabel bewijs voor 39 

psychometrische eigenschappen, maar de praktische eigenschappen van deze vragenlijsten 40 

of relevantie voor deze groep is slechts beperkt geëvalueerd.  41 

• De reviewers benoemen dat er geen duidelijke aanbevelingen gedaan kunnen worden voor 42 

PROM-gebruik bij heupfracturen door dit gebrek van goede evaluaties. Meer onderzoek is 43 

nodig om te bepalen welke uitkomsten echt belangrijk zijn voor deze groep.  44 



                                                                                                                                                   
Versie 1.3 

Copyright © 2019 Stichting DICA. Alle rechten voorbehouden 
 48 

• Kandidaten voor de robuste vergelijkings studies zijn zowel generieke (SF-36 en EQ-5D) en 1 

domein specifieke (zoals Barthel Index), en daarnaast is wordt de de noodzaak voor de 2 

ontwikkeling van patiënt-afgeleide heupfractuur specifieke maat benoemd. Er werd in deze 3 

review namelijk geen ziekte-specifieke PROM gevonden (Haywood, Brett et al. 2017). 4 

 5 

Conclusie wetenschappelijke literatuur:    6 

Er lijkt vanuit de wetenschappelijke literatuur dus geen eenduidige conclusie te zijn betreffende de 7 

selectie van de PROMs bij heupfracturen. De EQ-5D en SF-36 zijn het meest onderzocht, maar ook 8 

daarvoor wordt meer onderzoek aangeraden voordat deze aanbevolen kunnen worden. Daarnaast 9 

wordt in alle reviews aangeraden om naast de generieke PROM ook specifiekere uitkomstmaten te 10 

meten, maar welke uitkomsten dit moeten zijn en welk instrument daar geschikt voor is is niet bekent. 11 

Het ontwikkelen hiervan wordt moeilijk geacht gezien de diverse populatie. 12 

 13 
  14 
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6.7 Bijlage 8: Achtergrondinformatie advies Liesbreuk 1 
	2 

6.8.1 Inventarisatie literatuur  3 
De uitkomsten van de inventarisatie van de literatuur voor PROMs voor Liesbreuk zijn te lezen in 4 

Tabel 7. 5 

 6 

Tabel 7: Uitkomsten literature search naar PROMs voor Liesbreuk 7 

Generiek Ziekte-specifiek Aspect-/domein specifiek 

Aantal: 6 Aantal: 6 Aantal: 20 
EQ-5D Activities Assessment Scale Inguinal pain Questionnaire 

 
SF-36 Carolinas Comfort Scale Cunningham classification of 

post-herniorraphy pain 
EQ-VAS Core Outcome Measurement 

Index – hernia questionnaire 
Douleur Neuropathique four 
Questionnaire 

SF-12 Danish Hernia Database 
Questionnaire 

Brief Pain Inventory 
 

Short Health Scale EuraHS-QoL instrument Post-herniorraphy Pain Scale  

VAS Hip and Groin Outcome Score Functional Ability Test 

  Functional Index Score 

  McGill Pain Questionnaire 

  Numeric analoge scale 

  Pain Assessment Scale 

  Pain Disability Index 

  Pain Impact Questionnaire 

  More generic questionnaires 
about pain. 

 8 

 9 

Wat viel er op? Er is weinig literatuur beschikbaar over PROMs voor liesbreuk patiënten. Er is een 10 

aantal ziekte-specifieke vragenlijsten maar over de kwaliteit van deze tools is tot op heden geen 11 

review verschenen. Over PROMs die pijn post-operatief meten is een review verschenen. Hoewel 12 

belangrijk, ondervangt dit domein niet het complete beeld van kwaliteit van leven voor deze 13 

patiënten populatie. De kwaliteit van studies over deze PROMs die pijn meten verschilt volgens de 14 

auteurs nogal. Er is daarom opgeroepen tot het ontwikkelen van een eenduidige en gevalideerde PRO 15 

& PROM. 16 

  17 

 18 

 19 

 20 
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6.8.2 Inventarisatie praktijk  1 
 2 
o Van de 22 ziekenhuizen gebruiken 0 ziekenhuizen PROMs voor liesbreuk op dit moment. 3 

o In de richtlijn ‘Liesbreuk’ van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde staan PROMs niet 4 

vermeldt. Echter is de nieuwe richtlijn momenteel in ontwikkeling en daar zal worden 5 

opgenomen: “Overweeg het gebruik van PROMs”. 6 

o In de internationale richtlijn ‘International Guidelines for Groin Hernia Managment’ staat 7 

samengevat het volgende beschreven (2018):  8 

- De National Health Service in de UK gebruiken PROMs sinds april 2009. Zij gebruiken hiervoor 9 

de EQ-5D Index (generieke maat voor kwaliteit van leven) en de EQ-VAS (simpele snapshot 10 

van zelf gerapporteerde gezondheid).  11 

- EQ-5D geeft een overzicht van kwaliteit van leven op 5 domeinen: gezondheid, angst en 12 

depressie, zelfstandigheid, dagelijks functioneren en pijn en ongemak.  13 

- Echter sluiten deze thema’s niet altijd goed aan bij de liesbreuk patiënt omdat zij vaak geen 14 

grote problemen hebben met angst & depressie of zelfzorg. Ze hebben een specifiek lokaal 15 

probleem, wat niet gemeten wordt door deze generieke maat.  16 

- Specifieke instrumenten zijn de Carolinas comfort score en zijn gevalideerd. Alleen er is geen 17 

eenduidig gebruik hiervan.  18 

- Ook in de internationale richtlijn wordt verwezen naar de review van Banghu et al. De SF-36 19 

was de meest gebruikte multidimensionale tool (n=7 studies), de VAS als meest gebruikte 20 

eendimensionale tool voor meten van pijn (n=32 studies).  Ook veel niet gevalideerde tools 21 

werden gevonden.  22 

- Deze resultaten laten zien dat het nodig is om een standaard uitkomsten set voor 23 

liesbreukoperaties te ontwikkelen.  24 

o De NHS UK is in 2017 weer gestopt met het uitvragen van PROMs voor liesbreuk patiënten 25 

(Insight & Feedback Team 2017). Omdat liesbreuk vaak niet met veel symptomen komt en de 26 

operatie veelal is om (emergency surgery) erger te voorkomen, meer dan symptoomverlichting 27 

en omdat er geen ziekte-specifieke PROM is voor liesbreukoperaties bleek dat de PROMs die 28 

gebruikt werden niet van toegevoegde waarde waren. De data wordt gezien door sommigen 29 

als te generiek om er gedetailleerde conclusies voor behandelingskeuze van te maken. 30 

 31 

6.8.3 Vastgestelde domeinen door werkgroep 32 
Hieronder zijn de uitkomsten betreffende de domeinen die relevant zijn om met de PROMs te meten 33 

te lezen. De werkgroep van dit project bestond uit patiënten vertegenwoordiging en 2 chirurgen. Zij 34 

hebben aangegeven welke domeinen belangrijk zijn om te meten bij patiënten met liesbreuk. De 35 

input van de patiënten vertegenwoordiging is gebaseerd op een bijeenkomst met liesbreuk patiënten 36 

waar deze domeinen zijn besproken (feb. 2019).  37 

o De onderstaande domeinen (PRO’s) zijn door de werkgroep benoemd als relevant om te 38 

meten bij patiënten met PROMs bij een liesbreuk:  39 

§ Symptomen (algemeen) 40 

§ Ziekte-specifieke symptomen 41 

§ Pijn 42 

§ Uitvoeren dagelijkse activiteiten 43 

§ Uitvoeren van sociale activiteiten 44 
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§ Slaapproblemen 1 

§ Angst/zorgen 2 

§ Uitvoeren van sociale rollen (met name mantelzorg een belangrijke i.v.m. tillen).  3 

o Met als ziekte-specifieke symptomen: 4 

§ Pijn 5 

§ Zwelling 6 

§ Uiterlijk/cosmetisch 7 

§ Angst voor beknelling & knappen 8 

o Meest belangrijke domeinen om te meten (zowel prioriteit aan gegeven door arts als patiënt): 9 

§ Ziekte-specifieke symptomen zoals pijn, zwelling, uiterlijk/cosmetisch 10 

§ Uitvoer van dagelijkse activiteiten 11 

§ Pijn 12 

§ Uitvoer van sociale activiteiten 13 

 14 

 15 
6.8.4 Domeinen gemeten door PROMs 16 

Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat PROMs belangrijk zijn voor patiënten met een liesbreuk. 17 

o Eerder werd er vaak gefocust op terugkeer van de liesbreuk als uitkomstmaat. Maar met 18 

verbeterde operatie- en meshtechnieken komt terugkeer van een liesbreuk niet vaak meer 19 

voor (<5%).  20 

o De focus van de uitkomstmaten voor liesbreuk operaties kwam daardoor meer te liggen op 21 

het verminderen van chronische pijn en verbeteren van kwaliteit van leven (incl. functioneren) 22 

(Bhangu, Singh et al. 2015). 23 

o Aanhoudende pijn komt nog vaak voor na een liesbreukoperatie. Gemiddeld wordt geschat 24 

dat ongeveer 20% van de patiënten 1 jaar na de operatie pijn ervaren. Deze percentages lopen 25 

op tot 63% (Brans, de Graaf et al. 2016) (Molegraaf, Lange et al. 2017). Chronische pijn is 26 

daarmee de meest voorkomende lange termijn complicatie.  27 

o Pijn kan moeilijk objectief gemeten worden, er worden daarom PROMs voor gebruikt. 28 

(Coronini-Cronberg, Appleby et al. 2013) 29 

o Pijn heeft daarnaast een grote impact op fysiek, emotioneel en cognitief functioneren, het 30 

sociale leven en het vermogen om te werken en voor een inkomen te zorgen. 31 

o Het wordt in de wetenschappelijke literatuur daarom aanbevolen om chronische pijn in 32 

combinatie met een multidimensionale kwaliteit van leven meting te doen bij 33 

liesbreukoperaties. (Molegraaf, Lange et al. 2017) Om verschillende procedures en 34 

interventies te kunnen vergelijken is het belangrijk QoL te monitoren over tijd tussen de 35 

verschillende types. (Christoffersen, Helgstrand et al. 2015)  36 

 37 

Er geen systematic reviews verschenen over PROMs gebruik voor liesbreuk patiënten, maar wel twee 38 

literature reviews naar uitkomstmaten bij liesbreuk en het meten van chronische pijn. Verder zijn er 39 

wel uitkomsten van niet-review studies. Zowel de reviews als de losse artikelen worden hieronder 40 

besproken: 41 

 42 

 43 

 44 
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 1 

Bhangu, et al. (Bhangu, Singh et al. 2015) 2 

• Bhangu et al hebben gekeken naar het rapporteren van uitkomsten in recente RCTs en meta-3 

anlayses  bij liesbreukoperaties, waaronder PROMs. Ze concluderen dat er geen standaard 4 

inclusie, definitie, uitvraag, methode en timing is om uitkomsten te meten bij deze zorg.  Dit 5 

beinvloed de validiteit van vergelijking in meta-analyses en tussen trials.  6 

• Er wordt een urgente vraag gedaan om te investeren in een core uitkomstenset voor 7 

liesbreuk. 8 

• Alle gevonden studies in deze review deden ten minste een gevalideerde of ongevalideerde 9 

poging om het perspectief van de patient te meten.  10 

• Chornische pijn wordt post-operatief ervaren door 0-40% van de patienten. Dit domein werd 11 

met PROMs dan ook in de meeste studies gemeten (97,5%). Definite hiervan verschilt erg, 12 

meeste studies >12 maanden pijn = chronisch.  13 

• Visual Analoge Scale (VAS) was de meest gebruikte manier om pijn te meten, maar dit is geen 14 

specifieke schaal voor liesbreuken. Frequentie: Soms heel vaak maar meestal 1-8 weken na 15 

de operatie.  16 

• De Inguinal Pain Questoinnaire (IPQ) is wel gevalideerd voor gebruik na liesbreuk operaties, 17 

maar wordt (nog) niet veel gebruikt.  En daarnaast zijn de post-herniorrhaphy pain 18 

questionnaire, McGill pain Questionnaire, Cunningham classification of post-herniorrhaphy 19 

pain gevonden.  20 

• De pijn intensiteit kan per persoon erg verschillen, dus een pre-operatieve meting is wellicht 21 

nodig om veranderingen te meten.  22 

• Hoewel chronische pijn en kwaliteit van leven erg aan elkaar gelinkt zijn, zijn de meting en 23 

definitie ervan verschillend, vooral in het geval van liesbreuk om dat er niet echt een ziekte-24 

specifieke vragenlijst is.  25 

• De SF-36 is de meest gebruikte multi-dimensionale valide PROM (in 7 studies). 26 

• Daarnaast werd ongevalideerd het meest gemeten: 27 

o (Belemmering in) uitvoer van dagelijkse activiteiten/ terug naar werk 28 

o Slepend/vreemde lichaam sensatie (foreign body sensation) 29 

o Gevoelloosheid 30 

o Sport terugkeer  31 

o Aanhoudende pijn 32 

o Sexuele activiteit  33 

o Intermittent pijn 34 

o Pijn intensiteit  35 

o Patient-gerapporteerde terugkeer liesbreuk  36 

Molegraaf et al. (Molegraaf, Lange et al. 2017) 37 

• Molegraaf et al. hebben een literature review gedaan naar het meten van chronische pijn na 38 

een liesbreuk operatie.  39 

• Er blijkt dat de metingen van chornische pijn na liesbreuk van verschillende kwaliteit zijn en 40 

er is geen uniformiteit in het meten (meetinstrument, meetmomenten, definite van 41 

chronische pijn). Daarnaast is echter geen gouden standaard beschikbaar voor al deze 42 
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aspecten op dit moment. Dit staat evidence-based klinische besluitvorming in de weg. Het is 1 

daarvoor aan te bevelen in het veld een uniforme en gevalideerde meting met uniforme 2 

manier van rapporteren aan te houden. 3 

• In deze review werd gevonden dat Pain Intensity (PI) vooral gemeten werd met VAS schalen.  4 

• De Medical Outcome Survey SF-36 is over het algemeen de gouden standard voor kwaliteit 5 

van leven metingen. Het kan goed gebruikt worden voor veranderingen in kwaliteit van leven 6 

tussen behandelingen en aandoeningen. Maar om de impact van chronische pijn op kwaliteit 7 

van leven en tevredenheid van de patient te meten is een ziekte-specifiek instrument 8 

misschien wenselijker. 9 

• In deze review zijn 4 hernia-specifieke QoL meetinstrumenten gevonden: de Carolina 10 

Comfort Scale, de IPQ, de Activities Assessment Scale en een vragenlijst gebaseerd op de 11 

Danish Hernia Database.   12 

• Er zijn ook instrumenten die pijn en de mate van interference van chronische pijn impact heeft 13 

op het dagelijks leven, dit zijn: McGill Pain Questionnaire, Short Health Scale, Brief Pain 14 

Inventory, en hernia specifiek: CCS en IPQ.  15 

• Omdat preoperatieve pijn een bekend risisco factor is voor chronische pijn is het belangrijk 16 

om ook preoperatief de pijn te meten.  17 

McCartey et al. (McCarthy Jr, Jonasson et al. 2005) 18 

• De Activities Assessment Scale (AAS) is ontwikkeld om laparoscopische en open 19 

liesbreukoperaties te kunnen vergelijken. Het meet de functionele status (dagelijks 20 

functioneren is een waardevolle uitkomst voor liesbreuk operaties). 21 

• AAS meet of het volgende mogelijk is: liggen in bed, zitten, uit bed of stoel komen, reiken of 22 

strekken, binnen rondwandelen, traplopen, buiten of op werk rondwandelen, koken, stoffen, 23 

huishoudelijk werk, sexuele activiteiten, dansen, een wandeling maken, bouwwerk, 24 

tennissen.  25 

Dahlstrand et al. (Dahlstrand, Sandblom et al. 2011) 26 

• De Inguinal Pain Questionnaire (IPQ) werd in deze studie gebruikt om pijn te meten na een 27 

liesbreuk.  28 

• De IPQ bestaat uit vragen die de impact van pijn in de lies op gedrag meten. Pijn wordt 29 

aangegeven op een 7-puntsschaal. Pijn op 3 tijdstippen wordt uitgevraagd, voor de operatie, 30 

nu (met beantwoorden van vragenlijst), ergste een week geleden. Er wordt gevraagd of pijn 31 

wordt ervaren en de uitvoer van de volgende activiteiten belemmerd: meer dan 30 minuten 32 

staan, meer dan 30 minuten zitten, uit een lage stoel opstaan, traplopen, auto rijden, sporten.  33 

• De vragenlijst is valide en betrouwbaar bevonden op lange termijn pijn na liesbreuk operaties.  34 

Zaborszky et al (Zaborszky, Gyanti et al. 2011) 35 

• Caroline Comfort Scale is in deze trial gebruikt om lange-termijn uitkomsten voor patienten 36 

met verschillende mesh types bij een liesbreuk te kunnen vergelijken. De CCS vraagt naar 37 

gevoel van de mesh, pijn, belemeringen in beweging en berekend hieruit een totaal score. 38 

• De onderzoekers vonden dat de CCS meer sensitief is voor paitenten wanneer subschalen 39 
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gebruikt worden en niet een score: ‘het mesh gevoel’ en ‘pijn+belemmeringen in het 1 

bewegen’.  2 

Mommers et al (Mommers, Hünen et al. 2017) 3 

• Generieke vragenlijsten geven een uitgebreid inzicht in kwaliteit van leven, maar geven geen 4 

inzicht in problemen specifiek voor de liesbreuk populatie.  5 

• In de Core Outcome Measures Index (COMI) zijn ziekte-specifieke PRO’s geselecteerd om een 6 

vragenlijst mee te ontwikkelen. Het bestaat uit 6 preoperatieve vragen en 12 post-operatieve 7 

vragen in de domeinen ‘generieke kwaliteit van leven’, ‘functioneren’, ‘welzijn’, ‘pijn’, 8 

‘belemmeringen sociaal en op werk’.  9 

• COMI is gevalideerd en vergeleken met EQ-5D en EQ-VAS, en focust op specifieke issues voor 10 

patienten met een liesbreukoperatie (tissue repair, geen mesh) zoals pijn in de lies, pijn in de 11 

testicels, pijn tijdens het plassen, belemmeringen op werk, verminderde gevoeligheid en 12 

patienten tevredenheid. Na validatie is er geen artikel meer geplubliceerd over de COMI-13 

hernia scale.  14 

• Ervaring:  15 

o Het gebruik van 1 QoL vraag werkte goed in klinische praktijk en gaf een goede 16 

schatting van de ervaren kwaliteit van leven van de patient.  17 

o Echter is de COMI schaal in het algemeen wel moeilijk te interpreteren voor patient 18 

en arts (er was verwarring over verschillende functionerings schalen).   19 

• De studie noemt als mogelijk alternatief de EuraHS-QoL vragenlijst die recent gevalideerd is 20 

voor liesbreuk patienten. Deze vragenlijst bevat 9 vragen en is kort, focust op pijn, 21 

functioneren en cosmetisch resultaat.  22 

Coronini-Cronberg et al. (Coronini-Cronberg, Appleby et al. 2013) 23 

• De EQ-5D werd gebruikt om gezondheidsuitkomsten en kosteneffectiviteit te meten van 24 

verschillende typen liesbreukoperaties. Voor vergelijking van kosten-effectiviteit werkt deze 25 

vragenlijst goed. 26 

Feng et al. (Feng, Parkin et al. 2014) 27 

• EuroQol – Visual Analogue Scale (EQ-VAS) werd gebruikt voor het landelijke PROMs 28 

programma voor liesbreuk van de NHS in Engeland.  29 

• Een grote meerderheid van 95% van de EQ-5D VAS schalen werd op een eenduidige manier 30 

ingevuld, maar er was een minderheid van 45% die zich aan de instructies hield, wat het 31 

moeilijk maakt om de data te coderen.   32 

• De EQ-VAS is voorspellend voor en heeft een consistente relatie met de EQ-5D uitkomsten. 33 

Maar de correlatie tussen EQ-VAS en andere PROMs voor en na operatie zijn zwak.  34 

• De EQ-VAS data kan verbeterd worden als de instructies duidelijker worden opgeschreven of 35 

beter uitgelegd.  36 

Brans et al. (Brans, de Graaf et al. 2016) 37 

• Er is een gebrek aan valide en betrouwbare vragenlijsten die heup en liespijn meten. Er is 38 



                                                                                                                                                   
Versie 1.3 

Copyright © 2019 Stichting DICA. Alle rechten voorbehouden 
 55 

bijvoorbeeld de Inguinal Pain Questionnaire (IPQ), Ventral Hernia Pain Questionnaire (VHPQ) 1 

en de Core Outcome Measure Index for inguinal hernia patients (COMI-hernia).  2 

• De IPQ en VHPQ meten alleen lies pijn, maar niet de effecten op fysiek fucntioneren en 3 

kwaliteit van leven. De COMI heeft een totaalscore, dus deze onderliggende elementen kun 4 

je daar niet echt uithalen.  5 

• De Hip and Groin Outcome Score (HAGOS) is een valide en betrouwbare ziekte-specifieke 6 

PROM die de met 36 vragen de schalen: symptomen, pijn, fysieke functioneren in dagelijks 7 

leven, fysiek functioneren tijdens sport en recreatie, participatie belemmeringen in fysieke 8 

activiteiten en kwaliteit van leven van patienten met heup/liesklachten meet.  9 

• Er is een Nederlandse versie beschikbaar. De auteurs zeggen geen andere gevalideerde 10 

Nederlandse tool te kennen om liesklachten te meten.  11 

Christoffersen et al. (Christoffersen, Helgstrand et al. 2015) 12 

• De Carolinas Comfort Scale (CCS)  is een ziekte-specifiek vragenlijst voor na mesh operaties 13 

bij een liesbreuk. De CCS is gevalideerd in een heterogene groep, in deze studie werd de 14 

responsiveness onderzocht. Maar niet in een Europese populatie.  15 

• De CCS meet symptoom intensiteit. Zie hierboven.  16 

• Ze hebben de CCS vergeleken met de VAS, omdat er geen gouden standaard is voor hernia 17 

specifieke kwaliteit van leven metingen.  18 

• De CCS is niet gevalideerd in een Europese studentenpopulatie en het gebruik ervan is 19 

beperkt door financiële licenties die nodig zijn. De EuraHS is wel free-for-all. 20 

• SF-36 kan goed gebruikt worden voor vergelijking tusssen populaties en interventies, maar 21 

ze zijn misschien niet gevoelig genoeg om QoL na een liesbreuk te evalueren.  22 

Valvekens et al (Valvekens, Nijs et al. 2015) 23 

• De DN4-score and VAS-scale zijn gebruikt om pijn na liesbreukoperatie te meten. Hier zijn 24 

Nederlandse versies van beschikbaar. 25 

• De Visual Analogue Scale (VAS) bestaat uit een horizontale lijn, 100mm, met woorden aan de 26 

uiteinden. De patient zet een lijn bij het punt waarbij zij voelen dat het hun perceptive van de 27 

huidige pijn weergeeft.  28 

• De Douleur Neuropathique four (DN4) Questionnaire  bestaat uit een serie van 4 vragen over 29 

sensoriek (sensory descriptors) en symptomen gerelateerd zijn aan bedside sensory 30 

examination.  31 

• De VAS werd als goede tool bevonden voor het meten van chronische pijn over tijd.  32 

 33 

Conclusie wetenschappelijke literatuur:  34 

Er wordt in de literatuur geen aanbeveling gedaan voor een specifieke PROM. Er wordt wel 35 

aanbevolen om meer uniform PROMs te gebruiken. Er is tot nu toe echter nog geen gouden 36 

standaard. De VAS wordt het meest gebruikt om pijn te meten. De pijn intensiteit kan per persoon 37 

erg verschillen, dus een preoperatieve meting is wellicht nodig om veranderingen te meten. De SF-36 38 

is de meest gebruikte multidimensionale valide PROM voor het meten van QoL. Er zijn daarnaast 39 
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verschillende ziekte specifieke vragenlijsten CCS, IPQ, HAGOS die gebruikt worden. Over de kwaliteit 1 

van deze tools is tot op heden geen review verschenen.  2 

 3 

6.8.5 Conclusies 4 
Uit de ervaring in Engeland met een generieke PROM bleek dat deze niet altijd goed aansloot bij de 5 

ervaringen van de patiëntenpopulatie. In de literatuur wordt geadviseerd om naast pijn ook kwaliteit 6 

van leven te meten. Een liesbreuk specifieke vragenlijst zou hiervoor geschikt zijn. Hoewel er geen 7 

reviews zijn verschenen over de kwaliteit van de vragenlijsten zijn er verschillende opties. De HAGOS 8 

en EuraHS-QoL lijken van de 4 onderstaande het meest geschikt, maar over beide is er weinig over 9 

de kwaliteit bekent. De HAGOS is echter erg gericht op sporters (bewegelijksheid heup) en niet voor 10 

de algemene liesbreuk patiëntenpopulatie (hoewel in onderzoek naar die thema’s en doelgroep deze 11 

vragenlijst geschikt lijkt). De EuraHS-QoL lijkt wel een goede optie te zijn. De vragenlijst is kort,	12 

behapbaar	en	meet	de	meest	relevante	domeinen.	Echter	mist	er	vanuit	de	ervaring	van	de	werkgroep	13 

leden	wel	een	vraag	met	de	link	over	de	relatie	tussen	pijn	en	functioneren.	De	suggestie	is	om	hiervoor	14 

een	geschikte	vraag	uit	de	IPQ	toe	te	voegen,	iets	zoals:	“Impact	pijn	dagelijks	leven”.	Qua	vragen	lijkt	15 

deze	gecombineerde	 lijst	op	het	oog	geschikt	voor	gebruik	 in	de	spreekkamer.	De	werkgroep	heeft	16 

vervolgens	 input	gevraagd	van	collega’s	bij	de	Dutch Hernia Society Group. Daar is het definitieve 17 

advies op gebaseerd. 	 18 

 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
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6.8 Bijlage 9: Achtergrondinformatie advies Longkanker 1 
	2 

6.9.1 Inventarisatie literatuur  3 
De uitkomsten van de inventarisatie van de literatuur voor PROMs voor Longkanker zijn te lezen in 4 

Tabel 8. 5 

 6 

Tabel 8: Uitkomsten literature search naar PROMs voor Longkanker 7 

Generiek Ziekte-specifiek Aspect-/domein specifiek 

Aantal: 9 Aantal: 6 Aantal: 20 
EORTC-QLQ-C30 Concerns Checklist Lung Cancer Beacke PA Questionnaire 
FACT-G 
 

EORTC-QLQ-Lung Cancer 
 

Eastern Co-operative 
Oncology Group Performance 
Status 

EORTC-QLQ-C15-PAL 
 

FACT-Lung Questionnaire 
 

Edmonton Symptom 
Assessment System 

EQ-5D 
 

Lung Cancer Symptom Scale Hospital Anxiety & Depression 
Scale 

FACIT-spiritual wellbeing  MD Anderson Symptom Inventory 
– Lung Cancer 

Katz ADL 

SF-36 
 

Needs Assessment for Advanced 
Lung Cancer Patients 

MD Anderson Symptom 
Inventory 

Needs assessment for 
advanced cancer patients 

 MOS-Social Activity Limitation 
Scale 

Palliative Outcome Scale 
 

 Memorial Symptom 
Assessment Scale 

Trial Outcome Index  Patient Reported Outcome 
version of the Common 
Terminology Criteria for 
Adverse Events 

  Older Americans Resources 
and Services Program – 
Multidimensional Functional 
Assessment 

  PA scale for the Elderly 
  Problem Symptom List 
  Rotterdam Symptom Checklist 
  Sheffields Assessment and 

Referral to Care 
  Stage of Change PA 

Questionnaire 
  Supportive Care Needs – Long 

Form 
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  Supportive Care Needs – Short 
Form  

  The Godin Leasure Time 
Exercies Questionnaire 

  The WHO PA scale 
  University of California 

Shortness of Breath 
Questionnaire 

 1 

Wat viel er op? Er wordt aangeraden om een generieke en ziekte-specifieke PROMs tool te gebruiken. 2 

De EORTC-QLQ-C30 en EORTC-QLQ-L13 worden het meest gebruikt bij longkankerpatiënten. De 3 

ICHOM raadt deze vragenlijsten ook aan. Ondanks goede psychometrische eigenschappen van deze 4 

vragenlijsten heeft elke tool ook zijn zwakheden.  5 

 6 

6.9.2 Inventarisatie praktijk  7 
 8 

o Van de 22 ziekenhuizen die gereageerd hebben tijdens de inventarisatie gebruiken 2 9 

ziekenhuizen PROMs voor longkanker op dit moment. 10 

à Een ziekenhuis gebruikt de QLQ-C30, QLQ-L13, HADS en LAST-meter. Een ander 11 

ziekenhuis gebruikt het Utrecht Symptoom Dagboek (USD) (een aangepaste en gevalideerde 12 

versie van de Edmonton Symptom Assessment Scale).  13 

à De vragenlijst worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Daarnaast wordt de 14 

USD ook gebruikt voor terugkoppeling in de spreekkamer.  15 

à Het ziekenhuis geeft aan een beetje tevreden te zijn over de deelname aantallen, men is 16 

tevens tevreden over de bruikbaarheid van de resultaten, maar ontevreden over de 17 

gebruikersvriendelijkheid van de QLQ-C30, -L13, HADS en LAST. Over de USD is het 18 

ziekenhuis meer tevreden. De gebruikersvriendelijkheid en bruikbaarheid van de resultaten 19 

worden als heel erg goed beoordeeld. Ook over de deelname aantallen is men tevreden. 20 

o Daarnaast loopt er een project waarbij de reeds ontwikkelde longkanker subset van de 21 

Nederlandse versie van PRO-CTCAE in een 11 Nederlandse ziekenhuizen wordt uitgerold 22 

(SYMPRO-lung trial). Deze vragenlijst meet een selectie van relevante klachten tijdens en na 23 

de behandeling (radiotherapie, systemische therapie en chirurgie). Longartsen, chirurgen en 24 

radiotherapeuten zijn betrokken bij dit project. Eind 2019 wordt er gestart met inclusie van 25 

patiënten.   26 

 27 

6.9.3 Vastgestelde domeinen door werkgroep 28 
Hieronder zijn de uitkomsten betreffende de domeinen die relevant zijn om met de PROMs te meten 29 

te lezen. Er zijn verschillende bronnen naast elkaar gelegd. De werkgroep van dit project bestond uit 30 

patiënten vertegenwoordiging en 2 chirurgen, 2 longartsen en een arts-onderzoeker.  31 

o De domeinen (PRO’s) die benoemd zijn als relevant om te meten bij patiënten met een 32 

longkanker:  33 

§ Symptomen algemeen 34 

§ Ziekte specifieke symptomen 35 
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§ Pijn 1 

§ Vermoeidheid 2 

§ Cognitie 3 

§ Uitvoeren van dagelijkse activiteiten 4 

§ Angst/zorgen 5 

§ Depressie/somberheid 6 

§ Vitaliteit 7 

§ Slaapproblemen 8 

§ Sociale activiteiten 9 

§ Sociale rollen 10 

§ Ervaren gezondheid 11 

§ Ervaren kwaliteit van leven 12 

§ Gezondheidsverandering 13 

§ Onafhankelijkheid 14 

§ Mobiliteit 15 

§ Eenzaamheid 16 

§ Seksueel functioneren 17 

 18 

 19 

o Domeinen waaraan prioriteit is gegeven door werkgroep:  20 

§ Ervaren kwaliteit van leven 21 

§ Ziekte-specifieke symptomen 22 

§ Ervaren gezondheid 23 

§ Pijn 24 

§ Vermoeidheid 25 

§ Sociale rollen 26 

§ Uitvoeren van dagelijkse activiteiten 27 

§ Algemene symptomen 28 

§ Angst/zorgen 29 

§ Vitaliteit 30 

§ Sociale activiteiten 31 

§ Gezondheidsverandering 32 

§ Onafhankelijkheid 33 

 34 

Hierbij werden ervaren kwaliteit van leven en ziekte-specifieke symptomen door zowel artsen als 35 

patiënten als meest belangrijk benoemd. Daarnaast werden ervaren gezondheid, sociale rollen en 36 

angst/zorgen door de patiënten als belangrijk aangegeven.  37 

 38 

Omdat uit bovenstaande inventarisatie niet naar voren komt welke ziekte-specifieke symptomen 39 

relevant zijn, is er in de wetenschappelijke literatuur naar gezocht.  40 

• Na stereotactische ablatieve radiotherapie in vroeg stadium longkanker (Chen, Louie et al. 41 

2016): 42 

o Pijn 43 

o Vermoeidheid 44 
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o Kortademigheid 1 

o Hoesten  2 

• Bij patiënten met een vergevorderd stadium longkanker met palliatieve radiotherapie 3 

behandelingen (Chu, Nguyen et al. 2013): 4 

o Hoesten 5 

o Pijn op de borst 6 

o Dyspnoe of (zie boven) kortademigheid 7 

o Gewichtsverlies 8 

o Vermoeidheid 9 

o Pleuritis 10 

o Kortademigheid 11 

o Atelectase  12 

o Psychologische symptomen zoals angst en zorgen.  13 

• Deze symptomen werden door artsen bij longkanker patiënten vaak onderschat (Stout, 14 

Barber et al. 2000):  15 

o Kortademigheid 16 

o Anorexia 17 

o Vermoeidheid  18 

o Misselijkheid  19 

6.9.4 Domeinen gemeten door PROMs 20 
Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat PROMs belangrijk zijn voor longkankerpatiënten: 21 

• Bij de start van de ziekte ervaart de patiënt eigenlijk geen symptomen. Pas later verschijnen 22 

onaangename symptomen zoals hoesten, pijn, kortademigheid en het ophoesten van bloed. 23 

Omdat de eerste fase asymptomatisch is, wordt longkanker vaak pas ontdekt in een 24 

vergevorderd stadium en hebben de symptomen al een effect op de kwaliteit van het leven.   25 

• Longkanker kent daarnaast slechte vijf-jaar overlevingscijfers van 15%. Behandelingen van 26 

vergevorderde longkanker (70% van de gevallen bij diagnose) zijn vaak palliatief van aard.  27 

• Er zijn veel verschillende behandelingen mogelijk voor patiënten met vergevorderde 28 

longkanker, waaronder chemotherapie, immunotherapie, operatie, bestraling, echter is 29 

palliatieve radiotherapie de meest gebruikelijke behandeling. 30 

• Deze palliatieve behandelingen worden ingezet voor het verbeteren van de overleving en 31 

verminderen van symptomen maar deze hebben vaak bijwerkingen die ook impact hebben 32 

op de kwaliteit van leven.  33 

• Door deze slechte prognose en de impact van zowel de ziekte als de behandeling op 34 

morbiditeit en uitkomsten van longkankerpatiënten is het behoud en de evaluatie van 35 

gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven van wezenlijk belangrijk. (Bouazza, Chiairi et al. 36 

2017) Belangrijker misschien wel dan traditionele uitkomsten zoals overleving en ziektevrije 37 

overleving (Chu, Nguyen et al. 2013).  38 

• Daarnaast is gevonden dat bij het meten van symptoom-verlichting er een groot verschil was 39 

tussen de door de arts ingevulde symptomen t.o.v. de ervaring van de patiënt. Deze werden 40 

door de arts erg onderschat, zoals ademtekort, anorexia, vermoeidheid en misselijkheid. 41 

Naast het meten van de “symptom palliation” is het meten van kwaliteit van leven vanuit het 42 

perspectief van de patiënt erg belangrijk voor waarde en begrip in de ervaring van de patiënt. 43 

(Chu, Nguyen et al. 2013) 44 
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• Over het algemeen geldt dat de interesse voor PROMs in de zorgpraktijk groeiende is. Het 1 

bespreken van PROMs bevordert de communicatie tussen arts en patiënt, het samen 2 

besluiten, en het monitoren en behandelen van de patiënt. Daarnaast hebben PROMs een 3 

prognostische waarde voor overleving in longkanker. (Chu, Nguyen et al. 2013) Het bewijs 4 

voor het gebruik van PROMs in de praktijk is groeiende.  5 
 6 

Er zijn 3 wetenschappelijke systematic reviews verschenen over PROMs gebruik voor 7 

longkankerpatiënten. Hiervan bespreekt een artikel PROMs voor longkankerpatiënten in het 8 

algemeen, een specifiek voor palliatieve radiotherapie een voor de meting van fysieke activiteit 9 

(hieronder niet verder besproken, niet per definitie PROMs). Daarnaast zullen vragenlijsten voor 10 

“supportive care needs” hieronder kort besproken worden.  11 

 12 

Chu, et al. (Chu, Nguyen et al. 2013) 13 

- Chu et al hebben een literatuur review gedaan naar PROMs die gebruikt worden in de 14 

palliatieve behandeling van longkanker met radiotherapie. Zij hebben veel verschillen in het 15 

gebruik van PROMS gevonden en concluderen daardoor dat er geen consensus is over welke 16 

vragenlijst geselecteerd moet worden voor het meten van welzijn van longkankerpatiënten. 17 

Ze geven aan dat er veel overwegingen zijn in het selecteren van de beste (combinatie) van 18 

PROMs.  19 

- In vergelijking met de eerdere review die nu herhaald is, werd nu vaker een combinatie van 20 

“tools” gevonden. Naast de combinatie van generieke en ziekte-specifieke “tools” steeg ook 21 

het aantal combinaties tussen QoLmetingen en metingen van symptoom-verlichting bij 22 

endobronchiale radiotherapie (dit is een buitengewoon zeldzame behandeling in Nederland).  23 

- De EORTC-QLQ-C30, EORTC-QLQ-LC13, FACT-G en FACT-L zijn de meest gebruikte PROMs 24 

voor longkankerpatiënten.  25 

- Er wordt aanbevolen dat trials een generieke en ziekte-specifieke PROM gebruiken. 26 

Metingen van kwaliteit van leven zou belangrijker moeten zijn dan metingen van symptoom-27 

verlichting – maar symptoom-verlichting moet wel daarnaast blijven bestaan.  28 

 29 

Bouazza, et al. (Bouazza, Chiairi et al. 2017) 30 

- Bouazza et al hebben een systematic review gedaan naar PROMs voor longkanker patiënten 31 

. Zij hebben 10 PROMs gevonden die aan de criteria voldoen (goede psychometrische 32 

eigenschappen, relevante domeinen en patiënt betrokkenheid in de ontwikkeling van de 33 

vragenlijsten).  34 

- De EORTC-QLQ-LC-13 bevat items die specifiek zijn voor longkanker en de standaard 35 

behandelingen, die onvoldoende aan bod komen in de C-30 generieke vragenlijst. De 36 

vragenlijsten samen zijn gevalideerd, en het gebruik van de LC-13 wordt dus altijd 37 

gecombineerd met de C-30. Ze zijn de meest gebruikte instrumenten bij longkanker 38 

patiënten .  39 

- De EORTC-QLQ-C30 bestaat uit 9 subschalen, fysiek functioneren, rol functioneren, 40 

emotioneel functioneren, sociaal functioneren, drie symptoomschalen en een overall 41 

kwaliteit van leven categorie. Daarnaast zijn er nog single items betreffende symptomen en 42 

2 items over overall kwaliteit van leven. De LC13 meet 11 symptoom specifieke domeinen, 43 
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kortademigheid, hoesten, ophoesten van bloed, slikproblemen, perifere neuropathie, pijn op 1 

de borst, pijn in armen en schouders, pijn op andere plekken.  2 

- Er is ook een verkorte versie van de C-30 vragenlijst, de C-15 PAL, maar deze is nog niet 3 

volledig erkend als universele vragenlijst voor het meten van QoL.  4 

- De FACT-L wordt standaard gecombineerd met de FACT-G vragenlijst. De FACT-L is een 5 

toevoeging specifiek voor longkanker waar kortademigheid, ademhaling, hoesten, strak 6 

gevoel op de borst, eetlust, gewichtsverlies, haaruitval, cognitief functioneren en spijt van het 7 

roken worden uitgevraagd (9 items). De FACT-L focust echter meer op psychosociale issues 8 

dan op symptomen. Hemoptoe, een belangrijk symptoom in longkanker wordt bijvoorbeeld 9 

niet uitgevraagd.  10 

- De Lung Cancer Symptom Scale (LCSS) heeft geen generieke kanker vragenlijst en bestaat 11 

uit 9 items waarvan 6 symptomen (eetlust, vermoeidheid, hoesten, kortademigheid, 12 

hemoptoe en pijn) en algemeen last van symptomen, fysieke activiteiten, en algehele 13 

kwaliteit van leven gerelateerd aan longkanker worden uitgevraagd.  14 

- De MD Anderson Symptom Inventory (MDASI) is een symptoom-meting (niet over kwaliteit 15 

van leven). Het bevat 13 items over veelvoorkomende symptomen bij alle type kankers: pijn, 16 

vermoeidheid, misselijkheid, overgeven, droge mond, tekort aan adem, gebrek aan eetlust, 17 

vergeetachtigheid, duizelig, slecht slapen, verdrietig zijn, stress en tintelen/doof gevoel. 18 

Daarnaast zijn er nog 6 interference items: activiteiten, humeur, mogelijkheid om te lopen, 19 

normaal werk, relaties en enjoyment of life (plezier in het leven?).  20 

- Er is een longkanker specifieke module hierbij ontwikkeld die samen met de MDASI wordt 21 

afgenomen, MDASI-LC. 3 extra items staan hierin (19 in totaal): hoesten, pijnlijke keel en 22 

obstipatie.  23 

- De Patient-Reported Outcomes Version of the Common Terminology Criteria for Adverse 24 

Events (PRO-CTCAE) is een vragenlijst gebaseerd op de arts gebruikte Common Terminology 25 

Criteria for Adverse Events (CTCAE)   De PRO_CTCAE bestaat uit 78 CTCAE toxiciteiten die 26 

zijn geselecteerd als voor patiëntrapporteerbare uitkomsten.  Per toxicititeit worden 1-3 27 

vragen worden gesteld (frequentie, ernst en/of belemmering bij activiteiten). De 28 

CTCAEvragenlijst is al 30 jaar de standaard voor het rapporteren van toxiciteit in 29 

kankeronderzoek. Het meet echter alleen bijwerkingen. Voor elk doeleinde en doelgroep 30 

worden bijwerkingen geselecteerd uit de gehele lijst om een vragenlijst op maat te maken.  31 

De PRO-CTCAE is inmiddels vertaald en taalkundig gevalideerd in het Nederlands en 17 32 

andere talen. Ook is door het Antoni van Leeuwenhoek er voor longkanker een subset van 33 

vragen geselecteerd op basis van patiënt en expert interviews.  34 

- Er wordt geconcludeerd dat PROMs tot nu toe met name verzameld worden voor 35 

wetenschappelijk onderzoek. Hierbij wordt meestal een ziekte-specifiek instrument gebruikt 36 

omdat deze gevoeliger is om kleine veranderingen op te merken(?).  37 

- De EORTC-QLQ-C30 en LC13 zijn de meest gebruikte PROMs in Europa. Samen kunnen ze 38 

gezien worden als het standaard instrument voor het meten van kwaliteit van leven voor 39 

longkankerpatiënten. Er is weinig op aan te merken en ook andere reviews raden deze 40 

vragenlijsten aan om te gebruiken.   41 

Er is wel een nieuwe tool in ontwikkeling de LC29, waar nog betere uitkomsten bij worden 42 

verwacht die beter in aansluiting zijn op de huidige behandelopties.  De LC13 is namelijk meer 43 

dan 20 jaar geleden ontwikkeld. Er wordt nu dan ook gekeken naar een geüpdatet versie 44 
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waarin de nieuwe ontwikkelingen in de diagnose en behandeling van longkankerpatiënten 1 

meegenomen worden.  2 

- Ondanks de goede psychometrische eigenschappen van bovenstaande instrumenten heeft 3 

elk instrument ook zijn aandachtspunten. De EORTC en FACT zijn veelomvattend, maar 4 

hierdoor wel lang, wat een last kan zijn voor patiënten, vooral bij vergevorderde longkanker.  5 

- Dit is het sterke punt van de LCSS is de beknoptheid, waardoor de last voor patiënten en 6 

zorgprofessionals minder is.  7 

- Maar niet alle vragenlijsten uit deze studie meten alle domeinen van QoL zoals de EORTC dat 8 

wel doet. De FACT-L richt zich meer op psychosociale issues dan op symptomen. Waar de 9 

MDASI juist weer vooral de focus heeft op symptomen. De LCSS, zoals de MDASI, meet niet 10 

alle aspecten zoals de psychologische en sociale domeinen van QoL. Het houdt ook geen 11 

rekening met de toxiciteit van de behandeling. Maar dit kan ook gezien worden als een 12 

voordeel aangezien de behandeling kan veranderen met de tijd. De LCSS heeft geen core 13 

module, dus de prevalentie en ernst van de symptomen kan daardoor niet met andere kanker 14 

types vergeleken worden. De MDASI-LC heeft maar weinig gevalideerde vertalingen, maar 15 

vertaling ervan is niet moeilijk. De EQ-5D kan gebruikt worden voor economische evaluaties, 16 

naast de longkanker-specifieke instrumenten.  17 

Maguire et al. (Maguire, Kotronoulas et al. 2013) 18 

- De laatste 20 jaar zijn er ook veel PROMs ontwikkeld om de bewustwording en het begrip van 19 

de Supportive Care Needs (SCN’s) van kankerpatiënten.  20 

- Het gebruik van PROMs kan gezien worden als een manier om SCNs van longkankerpatiënten 21 

gedurende de behandeling te identificeren. In de review zijn 6 SCN-vragenlijsten gevonden. 22 

Deze komen niet overeen met bovenstaande PROMs. 23 

- De conclusie is dat de ontwikkeling en het gebruik van SCN-vragenlijsten in de context van 24 

longkanker ver van optimaal is. Er is nog geen goed ziekte-specifiek instrument en 25 

betrokkenheid van de patiënt bij de ontwikkeling is wenselijk.  26 

Conclusie wetenschappelijke literatuur:  27 

De EORTC-QLQ-C30 in combinatie met de EORTC-QLQ-LC-13 worden vanuit de wetenschappelijke 28 

literatuur aangeraden voor gebruik in Europa (voor trials). De vragenlijsten zijn op dit moment de 29 

meest gebruikte, worden ook aangeraden door ICHOM, zijn goed gevalideerd, en meten veel van de 30 

domeinen van kwaliteit van leven. Wel is er voorzichtigheid bij geboden, ondanks goede 31 

psychometrische eigenschappen van deze vragenlijsten heeft elke tool ook zijn beperkingen. De 32 

combinatie van C30 en LC13 vragenlijsten is lang, en zeker bij vergevorderd stadium van kanker kan 33 

dit een behoorlijke last zijn voor patiënten. In alle reviews wordt aangeraden om naast de generieke 34 

PROM ook specifiekere uitkomstmaten te meten, maar welke uitkomsten dit moeten zijn 35 

(symptoom-last/toxiciteit/supportive care needs) en welk instrument daar geschikt voor is, is niet 36 

bekend of hangt af per situatie.  37 

 38 
 39 
 40 
 41 
 42 



                                                                                                                                                   
Versie 1.3 

Copyright © 2019 Stichting DICA. Alle rechten voorbehouden 
 64 

6.9.5 Conclusies 1 
De werkgroep is van mening dat een korte vragenlijst beter is dan volledigheid. Hoewel de EORTC-2 

QLQ-C30 en EORTC-LC13 erg nuttige vragenlijsten zijn die alle domeinen meten, is er ook in de 3 

Santeon ziekenhuizen ervaren dat deze vragenlijsten erg langs zijn. Hierdoor bleef de respons achter. 4 

De PRO-CTCAE zoals deze wordt onderzocht in de SYMPRO-trial lijkt beter geschikt. Het 5 

uiteindelijke advies van de werkgroep is te lezen vooraan in dit rapport. 6 

 7 

 8 
 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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6.9 Bijlage 10: Achtergrondinformatie advies Maagkanker 1 
	2 

6.10.1 Inventarisatie literatuur  3 
De uitkomsten van de inventarisatie van de literatuur voor PROMs voor Maagkanker zijn te lezen in 4 

Tabel 9. 5 

 6 

Tabel 9: Uitkomsten literature search naar PROMs voor Maagkanker 7 

Generiek Ziekte-specifiek Aspect-/domein specifiek 

Aantal: 6 Aantal: 8 Aantal: 12 
EORTC-QLQ-C30 EORTC-QLQ-Stomach Cancer  

 
Hospital Anxiety and 
Depression Scale 

EQ-5D FACT-Gastric Instrument FACT-Fatige 

FACT-G 
 

Dysfunction after Upper 
Gastrointestinal Surgery for 
Cancer 

FACT-Aneamia 

SF-36 
 

Postgastrectomy Syndrome 
Assessment Scale 

Brief Pain Inventory 

SF-12 
 

Gastrointestinal QoL Index 
GSRS 

Edmonton Symptom 
Assessment Scale 

SIP Korenaga’s score State-Trait Anxiety Inventory 
The Spitzer Index MD Anderson Symptom Inventory 

– Gastrointestinal 
Depression Status Inventory 

Rotterdam Symptom 
Checklist 

Life after gastric surgery Positive and Negative Affect 
Schedules 

McGill QoL 
 

 Profile of Mood States 

  Medical Coping Modes 
  Time Without Symptom and 

Toxicity 
  Health Utilities Index 

 8 

Wat viel er op? Er bestaan veel verschillende PROMs tools voor patiënten met maagkanker. De 9 

combinatie generiek + ziekte-specifieke lijkt het meest wenselijk. EORTC wordt van deze PROMs het 10 

meest gebruikt en is daarom goed vergelijkbaar, maar deze is niet gevalideerd voor patiënten met 11 

een operatie voor maagkanker.  PRO instrumenten moeten met voorzichtigheid geselecteerd worden 12 

voor een patiëntenpopulatie (en bijv. de cultuur & taal).  13 

 14 

6.10.2 Inventarisatie praktijk  15 
 16 

o Van de 22 ziekenhuizen die gereageerd hebben tijdens de inventarisatie gebruikt 1 ziekenhuis 17 

PROMs voor maagkanker op dit moment. Dit ziekenhuis gebruikt hiervoor het Utrecht 18 

Symptoom Dagboek (USD). Deze vragenlijst wordt gebruikt voor wetenschappelijk 19 
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onderzoek en terugkoppeling in de spreekkamer. Met de gebruikersvriendelijkheid van deze 1 

vragenlijst is het ziekenhuis tevreden. USD is binnen alle oncologische afdelingen 2 

geïmplementeerd.  3 

o Er is nog geen standaard ICHOM set (in ontwikkeling) voor maag- en/of slokdarmkanker. 4 

o In de richtlijn Maagcarcinoom is geen specifieke aanbeveling opgenomen over PROMs 5 

gebruik. 6 

o Het POCOP-project (Prospective Observational Cohort Study of Oesophageal-gastric cancer 7 

Patients) biedt een infrastructuur voor het verzamelen van klinische gegevens en 8 

patiëntgerapporteerde uitkomsten, gericht op slokdarm- en maagkanker. Het doel van 9 

POCOP is het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek om te voorspellen welke patiënten 10 

voordeel hebben van bepaalde behandelingen. Het POCOP-project is uitgevoerd door de 11 

DUCG, een landelijke multidisciplinaire tumorwerkgroep voor patiënten met slokdarm- en 12 

maagkanker. 13 

Data worden verzameld in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland 14 

(IKNL). In samenwerking met PROFIEL kunnen patiënten een driemaandelijkse vragenlijst 15 

ontvangen gericht op kwaliteit van leven (http://www.profielstudie.nl).  16 

Op dit moment zijn er 43 deelnemende centra bij POCOP en 1538 patiënten geïncludeerd. 17 

Onderstaande vragenlijsten worden verzonden aan de patiënten: 18 

o EQ-5D: 5 items, meet mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/ongemak, 19 

angst/depressie. 20 

o EORTC-QLQ-C30: 30 items, meet algehele gezondheid, fysiek, rol, cognitief, 21 

emotioneel en sociaal functioneren, moeheid, pijn, overgeven/misselijkheid en 6 22 

losse items meet. 23 

o EORTC-QLQ-OG25: 25 items, meet slikproblemen, eet beperkingen, reflux, 24 

odynophagia (ernstige pijn bij slikken), pijn en ongemak en angst. 25 

o EORTC-CIPN (chemotherapy-induced peripheral neuropathy), 20 items, meet 26 

sensorische (9 items), motorische (8 items) en autonomsiche (3 items) symptomen en 27 

functioneren. 28 

o Happiness (2 vragen over tevredenheid met leven) 29 

o Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS): meet de mate van angst en depressie 30 

d.m.v. 14 items. 7 over angst, 7 over depressie.  31 

o WOPS 32 

o Work Productivity and Activity Impairment questionniare (WPAI): 6 vragen over 33 

werkproductiviteit en activiteiten van de afgelopen 7 dagen.  34 

o EORTC-QLQ-INFO25 bestaat uit 25 items en meet de perceptie van kankerpatienten 35 

met betrekking tot de informatie die zij hebben ontvangen op verschillende gebieden 36 

en in verschillende fasen van de ziekte en zorg.  37 

o Self-management ability short scale (SMAS-S) bestaat uit 12 items en 6 sub schalen, 38 

initiatief nemen, investeringsgedrag, variëteit, multifunctionaliteit, eigen-39 

effectiviteit, positieve gedachten. 40 

o Reisbelasting (werd tijdelijk uitgevraagd) met items over wisseling van ziekenhuizen, 41 

reizen en reiskosten.  42 

o Er loopt een project bij de NFK waarbij voor maag-, slokdarm- en alvleesklierkanker 43 

onderzocht wordt hoe PROMs in de spreekkamer goed gebruikt kunnen worden. Zij 44 

gebruiken bij maag- en slokdarmkanker hiervoor de combinatie van EORTC-QLQ-C30 en 45 
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EORTC-QLQ-OG25. Dit is een pragmatische keuze geweest omdat deze ook vaak in trials 1 

worden ingezet, er is dus bekendheid mee in ziekenhuizen.  2 

6.10.3 Vastgestelde domeinen door werkgroep 3 
Hieronder zijn de uitkomsten betreffende de domeinen die relevant zijn om met de PROMs te meten 4 

te lezen. De werkgroep van dit project bestond uit patiënten vertegenwoordiging, 2 chirurgen en een 5 

arts-onderzoeker.  6 

 7 

o De domeinen (PRO’s) die benoemd zijn als relevant om te meten bij patiënten met een 8 

maagkanker:  9 

§ Symptomen algemeen  10 

§ Ziekte-specifieke symptomen  11 

§ Pijn  12 

§ Vermoeidheid  13 

§ Slaapproblemen 14 

§ Cognitie  15 

§ Angst/zorgen   16 

§ Depressie/somberheid  17 

§ Uitvoeren van dagelijkse activiteiten 18 

§ Vitaliteit 19 

§ Uitvoeren van sociale activiteiten (sport, hobby’s) 20 

§ Uitvoeren van sociale rollen (werk, gezin, familie) 21 

§ Problemen oplossen  22 

§ Seksueel functioneren 23 

§ Ervaren gezondheid  24 

§ Ervaren kwaliteit van leven  25 

§ Gezondheidsverandering 26 

§ Onafhankelijkheid 27 

§ Extra: Aanpassingen leefstijl (met name eetpatroon), voedingsvraagstukken, 28 

onzekerheid omtrent voeding en mogelijkheden, metabole voedingstoestand, 29 

invloed daarvan op kwaliteit van leven, financiële zorgen.  30 

 31 

De patiënten vertegenwoordiging  geeft aan alle domeinen voor maag- en slokdarmkankerpatiënten 32 

relevant te vinden: Bovenstaande thema’s zijn op verschillende momenten in ziekteproces meer of 33 

minder belangrijk.   34 

 35 

o Domeinen waaraan prioriteit is gegeven door werkgroep zijn:  36 

§ Ziekte-specifieke symptomen 37 

§ Ervaren kwaliteit van leven 38 

§ Angst/zorgen 39 

§ Vermoeidheid 40 

§ Cognitie 41 

§ Symptomen (algemeen) 42 

§ Ervaren gezondheid 43 

§ Onafhankelijkheid 44 
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6.10.4 Domeinen gemeten door PROMs 1 
Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat PROMs belangrijk zijn voor maagkanker patiënten om 3 2 

redenen:  3 

1. Vaak palliatief behandeld, kwaliteit van in laatste fase belangrijk: 4 

 Hoewel de overlevingskansen en morbiditeit bij maagkanker patiënten in de afgelopen 5 

jaren is verbeterd is de ziekte ernstig en zijn de overlevingskansen nog steeds niet heel 6 

groot (de 5-jaars overleving is ongeveer 20%). Dit onderstreept het belang om kwaliteit 7 

van leven in acht te nemen. 8 

2. Verbeterde klinische uitkomsten zorg voor meer interesse in kwaliteit van leven: 9 

Door de verbeterde uitkomsten is er meer interesse ontstaan voor patiënt 10 

gerapporteerde uitkomsten, zoals kwaliteit van leven (QoL) als uitkomstmeting. QoL 11 

data geeft inzicht in uitkomsten zoals de patiënt deze ervaart en kan helpen in het 12 

bepalen van een voorkeur voor een specifieke behandeling. (Straatman, van der Wielen 13 

et al. 2016) 14 

3. Kennishiaten: 15 

Over het de grootte en duur van de nadelige effecten van een operatie voor maagkanker 16 

op kwaliteit van leven en hoe verschillende operatietechnieken zich tot elkaar verhouden 17 

op het gebied van kwaliteit van leven is echter nog veel onduidelijkheid. (McCall, Graham 18 

et al. 2016) (Xu, Evans et al. 2013) 19 

 20 

Er drie artikelen verschenen waarin verschillende PROMs voor maagkankerpatiënten uiteen worden 21 

gezet. Deze worden hieronder besproken: 22 
 23 

McCall et al (McCall, Graham et al. 2016) 24 

o McCall et al vergelijken en bediscussiëren verschillende QoL vragenlijsten voor maagkanker. 25 

Daarnaast kijken ze naar de impact van behandeling (of geen behandeling) op kwaliteit van 26 

leven. 27 

o De European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) QLQ-C30 is een 28 

kanker-generieke vragenlijst voor kwaliteit van leven met een focus op fysieke symptomen. 29 

Het is een robuuste vragenlijst, gevalideerd voor meerdere kankertypes en beschikbaar in 30 

meerdere talen.  31 

o De Functional Assessment of Cancer Therapy-General (FACT-G) is een soortgelijke vragenlijst 32 

die focust op een breder domein van kwaliteit van leven waarbij ook sociaal en emotionele 33 

factoren worden uitgevraagd. Het bevat 4 subschalen: fysiek, sociaal, emotioneel en 34 

functioneel welzijn.  35 

o De FACT-G en EORTC-QLQ-C30 lijken erg op elkaar qua vragen maar wanneer de uitkomsten 36 

worden vergeleken blijkt dat ze wel verschillende aspecten van kwaliteit van leven meten. 37 

o In de laatste jaren is gebleken dat sommige domeinen van kwaliteit van leven ziekte-specifiek 38 

zijn. Als deze ziekte-specifieke items niet gemeten worden kan dat de sensitiviteit om 39 

veranderingen in QoL te zien verminderen.  40 

o De EORTC-QLQ-STO22 is de eerst gevalideerde maagkanker specifieke vragenlijst. Het 41 

bevat 22 items die in combinatie met de EORTC-QLQ-C30 gevraagd worden. De STO22 42 

focust op symptomen zoals pijn, dysphagia, reflux en snel volzitten. Maar ook emotionele 43 

issues zoals lichaamsbeeld, gewichtsverlies en reflectie op de ziekte komen terug. STO22 is 44 
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gevalideerd voor zowel curatieve behandeling van maagkanker als palliatieve behandelingen 1 

of ondersteunende zorg.  2 

o De FACT-Ga heeft 19 items en wordt gebruikt in combinatie met de FACT-G. De FACT-Ga 3 

bevat vragen over fysieke symptomen (pijn, energie etc.) maar focust meer op emotionele en 4 

fysiek welzijn als reactie op de ziekte.  5 

o De STO22 en FACT-Ga zijn breed en raken veel domeinen van kwaliteit van leven waardoor 6 

deze breed inzetbaar is voor verschillende behandelingen. 7 

o De Dysfunction after Upper Gastrointestinal Surgery for Cancer (DAUGS32) questionnaire is 8 

een vragenlijst van 32 vragen speciaal ontwikkeld om post-operatieve gastrointestinale issues 9 

te meten. Er wordt specifiek op symptomen gefocust zoals reflux, dumping, problemen met 10 

de stoelgang, misselijkheid, overgeven etc. Deze vragenlijst is ontwikkeld om na de 11 

behandeling te gebruiken en heeft geen generieke QoL module. De vragenlijst heeft volgens 12 

de auteurs van dit artikel verschillende beperkingen: het is alleen ontwikkeld voor 13 

chirurgische behandeling, alleen postoperatief, en daarnaast is de vragenlijst tot nu toe alleen 14 

gebruikt in een Japanse patiëntenpopulatie. 15 

o De Postgastrectomy Syndrome Assessment Scale (PGSAS-45) meet in 45 items symptomen 16 

en generieke QoL factoren en heeft als hoofddoel om postoperatief functioneren van de 17 

maag in kaart te brengen. De vragenlijst kan goed gebruikt worden om verschillende 18 

operatietechnieken te vergelijken en wordt in de toekomst mogelijk meer ingezet. Voor nu is 19 

deze vragenlijst alleen in een Aziatische patiëntenpopulatie gevalideerd.  20 

o De verscheidenheid aan opties maakt het minder makkelijk om kwaliteit van leven tussen 21 

studies te vergelijken. Maar maagkanker is wel een complexe ziekte dus het kan ook zijn dat 22 

het simpelweg niet mogelijk is om alle meetdoelen te bereiken met 1 instrument.  23 

o Er wordt constateert door de schrijvers van dit artikel dat voor onderzoek vaak vragenlijsten 24 

gekozen worden waar ervaring mee is en die gevalideerd is in de patiëntenpopulatie.  25 

Xu et al (Xu, Evans et al. 2013) 26 

- Xu et al hebben een systematische review en interviews met experts gedaan naar 27 

patiëntgerapporteerde uitkomsten bij vergevorderde of gemetastaseerde maagkanker. 28 

- Er werden 17 PROMs voor maagkanker gevonden.  29 

Type PROM Naam PROM 

Generieke kwaliteit van leven SF-36 Health Survey, de McGill QOL 
Kanker generieke EORTC-QLQ-C-30 
Maagkanker specifieke EORTC-STO22 
Andere kanker specifieke EORTC-QLQ-Oesophageal, European Study for Pancreatic 

Cancer-QLQ Questionnaire, de MD Anderson Symptom 
Inventory-Gastrointestinal (MDASI-GI), Functional Assessment 
of Cancer Therapy (FACT) – Oesophageal  

Kankerbehandeling QOL-Anticancer Drugs 
Symptoom specifiek FACT-Fatigue, FACT-Anaemia, Brief Pain Inventory, Edmonton 

Symptom Assessment Scale Score 
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   1 

- De EORTC-QLQ-C30 wordt het meest gebruikt om uitkomsten bij maagkanker patiënten te 2 

meten. 3 

Deze PROM kan verschillende behandelingen en verbeteringen in fysiek-, rol-, cognitief-, 4 

emotioneel-, en sociaal functioneren evenals vermoeidheid, misselijkheid en overgeven, pijn, 5 

dyspnea, diarhee, constipatie, slapeloosheid, gebrek aan eetlust, gevoelloosheid en algehele 6 

gezondheidsstatus meten.  7 

- Verschil tussen behandelingen en verbeteringen in QOL zijn ook gezien in de EQ-5D Visual 8 

analoge scale (VAS) en in angst en depressie zoals in de Hospital Anxiety and Depression 9 

Scale (HADS).   10 

- Er zijn voor sommige vragenlijsten goede psychometrische eigenschappen gevonden om 11 

onderscheidend te zijn tussen bekende groepen (know-group validity). De EORTC-QLQ-12 

STO22 is onderscheidend tussen curatieve en palliatieve behandelingen op verschillende 13 

items. En ook de FACT-Ga heeft deze eigenschappen. De MDASI-GI is gevoelig genoeg om 14 

te onderscheiden tussen functionele status bij Gastro-intestinale kankerpatiënten en 15 

onderscheiden tussen verschillende ernst van de ziekte bij maagkanker patiënten. 16 

- Voor onderzoek naar het effect van verschillende behandelingen op kwaliteit van leven bij 17 

vergevorderde maagkanker worden door de auteurs 5 vragenlijsten aangeraden: EORTC-18 

QLQ-C30, EORTC-QLQ-STO22, FACT-G, FACT-Ga en MDASI-GI. Deze instrumenten hebben 19 

goede psychometrische eigenschappen en patiënten zijn betrokken geweest bij de 20 

ontwikkeling hiervan (met uitzondering van de FACT-G, maar deze hoort bij de FACT-Ga).   21 

- EORTC-QLQ-C30 en FACT-G meten welzijnsdomeinen en fysiek, emotioneel en sociaal 22 

functioneren. De maagkanker specifieke vragenlijsten meten in aanvulling daarop 23 

symptomen zoals pijn, dysphagia, eetproblemen, reflux, etc. MDASI-GI meet symptomen, 24 

generieke kanker-symptomen en de tussenkomst van kanker op het dagelijks functioneren.  25 

- Geen van de instrumenten hierboven genoemd meet alle symptomen voor maagkanker die 26 

gevonden zijn als de symptomen van alle vragenlijsten naast elkaar worden gelegd. Maar 27 

door het toevoegen van de ziekte-specifieke modules worden wel de meeste symptomen 28 

gemeten. Met name de combinatie van EORTC-QLQ-C30 en EORTC-STO22 meet de meeste 29 

symptomen. Het nadeel van deze combinatie is dat het 52 vragen bevat, wat een last is voor 30 

patiënten met vergevorderde maagkanker. 31 

- Door deze beperking en de content van de MDASI-GI met 24 vragen is dat een redelijke optie 32 

om generieke kanker & specifieke kanker symptomen en tussenkomst daarvan te meten. Het 33 

invullen van de MDASI-GI duurt 2-3 minuten.  34 

- Over het algemeen is voor de 5 instrumenten acceptabele psychometrische eigenschappen 35 

gevonden. Validiteit en betrouwbaarheid is voor elk instrument in bepaalde vorm gevonden, 36 

behalve voor de FACT-G, daar was geen informatie over bekend als op zichzelf staand 37 

Emotioneel functioneren Hospital Anxiety and Depression Scale, State-Trait Anxiety 

Inventory, Depression Status Inventory, Positive �and Negative 

Affect Schedules, and Profile of Mood States. � 

Anders Medical Coping Modes Questionnaire, Linear Analogue Self-

Assessment, and Time Without Symptom and Toxicity. � 

Utilities EuroQol-5 Dimension (EQ-5D) and Health Utilities Index 3.  
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instrument bij vergevorderde maagkanker. 1 

- Een voordeel van de FACT-Ga is dat deze ontwikkeld is voor de Noord-Amerikaanse en 2 

Aziatische (Japanse) populatie. Omdat maagkanker zoveel voorkomt in Aziatische populaties 3 

is het belangrijk om een relevante vragenlijst over zowel relevantie van concepten over 4 

culturen heen als een goede vertaling te hebben. 5 

- EORTC QLQ STO22 lijkt meest relevant voor Aziatische populatie omdat daar veel Distal 6 

Gastric Cancers voorkomen. De symptomen die daarmee geassocieerd zijn zijn overgeven, 7 

maagzuur en spijsverteringsproblemen. Deze worden alle drie in de EORTC-QLQ-STO22 8 

uitgevraagd.  9 

- De EORTC-QLQ-C30 samen met de EORTC-QLQ-STO22 lijken de meest volledige meting 10 

van de belangrijke concepten bij maagkanker te meten. Ze zijn uitgebreid getest in 11 

maagkanker patiënten, en van de gevonden PROMs hebben deze vragenlijsten het sterkste 12 

psychometrische bewijs.  13 

- Wanneer patiënten echt niet te veel kunnen worden belast in een klinische studie, dank an de 14 

MDASI-GI in plaats van de EORTC combinatie overwogen worden. Deze is minder compleet, 15 

maar heeft ook minder items waardoor het minder tijd kost om deze in te vullen.   16 

Straatman et al (Straatman, van der Wielen et al. 2016) 17 

- Straatman et al hebben middels een uitgebreide search bekeken welke PROMs gebruikt 18 

worden voor het meten van kwaliteit van leven bij maagresecties voor maagkanker. 19 

- De auteurs vonden 26 artikelen over kwaliteit van even na operaties voor maagkanker. Hierin 20 

werden 10 verschillende PROMs omschreven. 21 

- De focus van de instrumenten verschilde. Ze meten andere aspecten van kwaliteit van leven. 22 

- Gevonden generieke instrumenten zijn Short-Form-12 (SF-12), Sickness Impact Profile (SIP), 23 

Spitzer index en EuroQol-5D (EQ-5D). 24 

- Deze instrumenten zijn ontwikkeld en gevalideerd om QoL te meten in de algehele populatie.  25 

- De Spitzer index meet algehele gezondheid in activiteiten, dagelijks leven, gezondheid, 26 

support system en outlook. De andere vragenlijsten werden minder vaak gebruikt, maar de 27 

Spitzer ook 3/20 studies.  28 

- Ook symptoom-specifieke vragenlijsten werden gebruikt zoals de Gastrointestinal Quality of 29 

Life Index (GIQLI) en de Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS). Beide vragenlijsten 30 

meten gastrointestinale symptomen, niet algeheel kwaliteit van leven.  31 

- De GIQLI is ontwikkeld voor patiënten met goed- en kwaadaardige ziekte. De GRSR  is 32 

ontwikkeld voor patiënten met irritable bowel disease en niet specifiek voor oncologische of 33 

postoperatieve patiënten.   34 

- De derde groep zijn ziekte-specifieke vragenlijsten: Ten eerder de Functional Assessment of 35 

Cancer Therapy (FACT), generiek (FACT-G)  en ziekte specifiek (FACT-Ga) voor maagkanker. 36 

Door de ziekte-specifieke module kan zowel algehele QoL als ziekte-specifieke symptomen 37 

worden uitgevraagd.  38 

- FACT-Ga is ontwikkeld voor patiënten met maagkanker die of een operatie, of 39 

chemotherapie en radiotherapie hebben gehad. De FACT-Ga wordt niet vaak gebruikt in 40 

onderzoeken.  41 

- De European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) werkt hetzelfde, 42 

en heeft een generieke EORTC-QLQ-C30 specifiek voor kankerpatiënten en een ziekte-43 
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specifieke module specifiek voor maagkanker patiënten: EORTC-QLQ-STO22. De STO22 is 1 

ontwikkeld voor maagkanker patiënten voor verschillende behandelingen zowel chirurgisch, 2 

chemo- of chemoradiatie therapie of palliatieve zorg. De EORTC-QLQ-C30 werd veel 3 

gebruikt in onderzoeken en ook de combinatie met STO22 kwam vaak voor.  4 

- Bij de DAUGS20 en Korenaga’s score worden postoperatieve patiënten gezien als losse 5 

entiteit. De vragenlijsten zijn specifiek gefocust op operaties voor maagkanker (hierdoor is 6 

vergelijking met andere behandelingen niet mogelijk, alleen verschillende operatietypen 7 

kunnen vergeleken worden). Items zoals honger, slikken, maagzuur en diarree komen aan 8 

bod. De DAUGS20 is ontwikkeld voor maag en slokdarm kankerpatiënten die een operatie 9 

ondergaan. De vragenlijsten meten geen generieke kwaliteit van leven en de combinatie met 10 

een generieke lijst is daarom aanbevolen.  11 

- Voor deze vragenlijsten zijn geen validatiestudies gevonden. 12 

- Een vragenlijst met een generieke module om algehele kwaliteit van leven te meten, die 13 

aangevuld kan worden met een ziekte-specifieke module om kwaliteit van leven tussen 14 

behandelingen te kunnen vergelijken wordt aanbevolen.  15 

- Concluderend lijken zowel de FACT als EORTC combinaties goed te werken, maar omdat de 16 

EORTC combinatie vaker wordt gebruikt is deze beter om te vergelijken en herhalen 17 

(comparibility and reproducibility).  18 

o De EORTC-QLQ-STO22 is de eerst gevalideerde maagkanker specifieke vragenlijst. Het 19 

bevat 22 items die in combinatie met de EORTC-QLQ-C30 gevraagd worden. De STO22 20 

focust op symptomen zoals pijn, dysphagia, reflux en snel volzitten. Maar ook emotionele 21 

issues zoals lichaamsbeeld, gewichtsverlies en reflectie op de ziekte komen terug. STO22 is 22 

gevalideerd voor zowel curatieve behandeling van maagkanker als palliatieve behandelingen 23 

of ondersteunende zorg. De 5 schalen zijn dysphagia (pijn bij het slikken), beperkingen met 24 

eten, pijn, reflux, angst.  25 

Conclusie wetenschappelijke literatuur:  26 

Er is geen review geweest naar de kwaliteit van PROMs vragenlijsten bij maagkanker. Wel zijn er 27 

reviews geweest naar de inzet van PROMs vragenlijsten. Geconcludeerd kan worden dat er veel 28 

verschillende PROMs gebruikt worden om patiënten uitkomsten te meten bij maagkanker. Zowel de 29 

FACT als EORTC combinaties lijken goed te werken, maar omdat de EORTC combinatie vaker wordt 30 

gebruikt is deze beter om te vergelijken en herhalen (comparibility and reproducibility). De 31 

combinatie van de EORTC-QLQ-C30 en EORTC-QLQ-STO22 werd het meest gebruikt. Deze beide 32 

vragenlijsten hebben een zorgvuldig validatieproces doorlopen en zijn beschikbaar in het Nederlands. 33 

In een onderzoek wordt daarnaast aangeraden om de MDASI-GI te overwegen wanneer patiënten 34 

echt niet te veel kunnen worden belast. Deze is minder compleet, maar heeft ook minder items 35 

waardoor het minder tijd kost om deze in te vullen.  36 

6.10.5 Conclusies 37 
De combinatie van EORTC-QLQ-C30 & EORTC-QLQ-OG25 sluit aan bij de praktijk. In POCOP en het 38 

NKF project worden deze gebruikt en dit zijn ook vragenlijsten die veelal voor onderzoeken worden 39 

gebruikt. Door hierbij aan te sluiten is er meer eenduidigheid in de uitvraag, eventueel geen dubbele 40 

uitvraag (registratie aan de bron) wat zorgt voor minder registratielast voor patiënt en arts. Alle 41 

domeinen die belangrijk zijn bevonden (prioriteit hebben gekregen) in de enquête, en meer, worden 42 

behandeld in deze vragenlijsten. De combinatie van vragenlijsten kan ook gebruikt worden voor 43 



                                                                                                                                                   
Versie 1.3 

Copyright © 2019 Stichting DICA. Alle rechten voorbehouden 
 73 

slokdarmkanker en hiermee wordt een bredere groep dus betrokken. Het exacte advies van de 1 

werkgroep is te vinden vooraan in dit document.  2 

 3 
 4 

 5 
 6 
 7 
  8 
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6.10 Bijlage 11: Achtergrondinformatie advies Melanoom 1 
	2 

6.11.1 Inventarisatie literatuur  3 
De uitkomsten van de inventarisatie van de literatuur voor PROMs voor Melanoom zijn te lezen in 4 

Tabel 10.  5 

 6 

Tabel 10: Uitkomsten literature search naar PROMs voor Melanoom 7 

Generiek Ziekte-specifiek Aspect-/domein specifiek 

Aantal: 7 Aantal: 9 Aantal: 7 
GLQ-8 
 

EORTC-QLQ-Melanoma cancer 
module 

Skinindex 
 

EORTC-QLQ-C30 FACE-Q Skin cancer module Dermatology QoL Index 
EQ-5D Facial Skin Cancer Index Patient Reported Impact of 

Scars Measure 
FACT-G FACT-Melanoma module Brief Pain Inventory 
SF-36 FACT-Biological response 

modifier 
Hospital Anxiety and 
Depression Scale 

QWB-SA Skin cancer Index Coping efficacy instrument 
SIP Skin cancer QOL Impact tool Assessment of impact on ADL 
 Supportive Care Needs Survey – 

Melanoma specific module 
 

 EORTC-QLQ-Breastcancer 
module 

 

 8 

Wat viel er op? Over het algemeen zijn weinig artikelen gepubliceerd over generieke PROMs voor 9 

melanoom patiënten. De EQ-5D wordt veel gebruikt, maar is nog niet goed onderzocht. De EORTC-10 

QLQ en FACT-G, bevatten geen vragen over melanoma specifieke kenmerken zoals littekens na 11 

operatie en lymphedema, maar kunnen worden gecombineerd met  de EORTC-M & FACT-M (ziekte-12 

specifieke tools). De kwaliteit van deze PROMs is ook beperkt onderzocht. De EORTC-M bevat tevens 13 

geen vragen over littekens, waar de Skin Cancer Index dit domein wel bevat.  14 

6.11.2 Inventarisatie praktijk  15 
 16 

o  Van de 22 ziekenhuizen die geregeerd hebben tijdens de inventarisatie gebruikte 2 17 

ziekenhuizen PROMs voor melanoom patiënten.  18 

à Een ziekenhuis gebruikt de combinatie: EQ-5D, FACT-G, FACT-M, en RUQ-M  (PROMs 19 

DMTR).  20 

à In een ander ziekenhuis worden twee versies van het Utrecht Symptoom Dagboek (USD) 21 

gebruikt. Een voor patiënten met BRAF-remmers behandeling, de ander voor patiënten die 22 

met immunotherapie worden behandeld. Beide vragenlijsten zijn standaard vragenlijsten, 23 

aangevuld met bijwerkingen die bij >10% van de patiënten voorkomen en mogelijk ernstige 24 

bijwerkingen zijn. De USD is ook geschikt voor gebruik in de spreekkamer.  25 

 26 
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o In de richtlijn ‘Melanoom’ van de Oncoline staan PROMs niet vermeldt.  1 

o Opvallend in de literatuur is de verschillen in berichtgeving over de EORTC-QLQ Melanoom 2 

specifieke vragenlijst. Door Cormier et al wordt hierover gezegd dat er in 2003 een specifieke 3 

schaal is ontwikkeld met 11 melanoom specifieke items. En dat deze ook is gevalideerd in 4 

vergevorderd stadium melanoom patiënten (stadium IV) (Cormier and Askew 2011). Gibbons 5 

et al. publiceren 2 jaar later een review waarin staat omschreven dat de EORTC-QLQ-M op 6 

dat moment in ontwikkeling is en er evaluaties plaatsvinden in Zweden daarvoor (Gibbons, 7 

Casañas i Comabella et al. 2013). Sobanko et al. publiceren vervolgens 2015 een artikel waarin 8 

de EORTC-QLQ-MEL38 wordt besproken als gevalideerd ziekte-specifiek instrument voor 9 

melanoom patiënten (Sobanko, Sarwer et al. 2015). De EORTC website vermeldt hierover dat 10 

de EORTC-QLQ-MEL38 nu fase III heeft afgerond: pre-testing is afgerond, de vragenlijst kan 11 

gebruikt worden in trials onder bepaalde omstandigheden. Dit betekent dat de module 12 

zorgvuldig is ontwikkeld en getest op acceptability met patiënten, maar dat er nog geen 13 

uitgebreide psychometrische testen zijn uitgevoerd in grote internationale groepen 14 

patiënten om deze vragenlijst te valideren. 15 

 16 

6.11.3 Vastgestelde domeinen door werkgroep 17 

Hieronder zijn de uitkomsten betreffende de domeinen die relevant zijn om met de PROMs te meten 18 

te lezen. De werkgroep van dit project bestond uit patiënten vertegenwoordiging met gegevens van 19 

6 patiënten en 2 internist-oncologen.  20 

o De domeinen (PRO’s) die benoemd zijn als belangrijk om te meten bij patiënten met een 21 

melanoom (op volgorde van belangrijkheid):  22 

§ Ziekte-specifieke symptomen  23 

§ Angst/zorgen 24 

§ Ervaren kwaliteit van leven 25 

§ Pijn  26 

§ Vermoeidheid 27 

§ Cognitie 28 

§ Symptomen algemeen 29 

§ Slaapproblemen 30 

§ Uitvoeren dagelijkse activiteiten 31 

§ Uitvoeren van sociale rollen (werk, gezin, familie) 32 

§ Depressie / somberheid 33 

§ Anders 34 

§ Onafhankelijkheid 35 

 36 

Alle domeinen die in de enquête geselecteerd konden worden werden relevant gevonden door 37 

minstens 2 leden van de werkgroep. Als extra domeinen werden genoemd: complicaties, financiële 38 

zorgen, support van naasten, aanpassingen in levensstijl, inspraak/meedenken/keuzes maken, 39 

bijwerkingen van behandelingen.  40 

 41 

 42 

 43 

 44 
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 1 

6.11.4 Domeinen gemeten door PROMs 2 
Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt patiënten dat PROMs belangrijk zijn om te meten voor 3 

patiënten met melanoom. 4 

o Melanoom(behandeling) heeft een impact heeft op de kwaliteit van leven van patiënten. 5 

Uit verschillende studies blijkt dat er 3 verschillende periodes zijn te onderscheiden over 6 

de impact op kwaliteit van leven bij melanoom patiënten: de diagnose, de behandeling 7 

en de follow-up. (Cornish, Holterhues et al. 2009) 8 

§ Net voor de diagnose rapporteren melanoom patiënten vaak een goede 9 

HRQOL. Gedurende de “diagnosefase” wordt er meer slapeloosheid gezien 10 

onder patiënten, emotioneel functioneren en algehele gezondheid 11 

verminderen.  12 

§ Net na de behandeling gaat de ervaren kwaliteit van leven vaak omlaag. 13 

Patiënten hebben meer pijn, minder energie en meer invloed van stressors 14 

(fysiek en emotioneel) op sociale activiteiten. Patiënten geven ook een 15 

minder goede evaluatie aan de algehele gezondheid.  16 

§ Deze acute “survival fase” wordt gevold door een verlengde overleving, 17 

waarin vooral angst van terugkeer van de ziekte een grote rol speelt (minder 18 

dan fysieke beperkingen die door de kanker of behandelingen worden 19 

veroorzaakt). 20 

§ De follow-up fase wordt gezien dat psychologische stress invloed heeft op 21 

aanbevelingen voor screening en leefstijlaanpassingen (preventief gedrag).   22 

 23 

Er zijn verschillende reviews verschenen over PROMs gebruik voor melanoom patiënten, maar slechts 24 

een hiervan heeft specifiek gekeken naar de kwaliteit van de meetinstrumenten. Overige studies 25 

keken naar het effect van bepaalde behandelingen op HRQoL. De vragenlijsten die daarvoor gebruikt 26 

zijn, zijn hieronder opgeschreven om een volledig beeld te geven van de huidige situatie.  27 

 28 

Gibbons, et al. (Gibbons, Casañas i Comabella et al. 2013) 29 

- Gibbons et al. hebben een systematische review uitgevoerd naar kwaliteit van 30 

meetinstrumenten die gebruikt worden voor huidkanker, zowel nonmelanoma skin cancers 31 

(NMSC) als maligne melanomas (MM).  32 

- Er was weinig literatuur beschikbaar en de artikelen die beschikbaar waren was de kwaliteit 33 

beperkt.  34 

- Er werden 2 generieke instrumenten en 9 ziekte-specifieke PROMs gevonden (zie Tabel 11). 35 

- Samengevat is voor de generieke instrumenten, de SF-36, Sickness Impact Profile (SIP) en 36 

EQ-5D, meer evaluatie nodig om deze PROMs te gaan gebruiken/aanbevelen. Vooral 37 

evaluatie van de EQ-5D wordt aanbevolen aangezien deze veel wordt gebruikt bij melanoom, 38 

maar ook voor andere aandoeningen.  39 

- Qua ziekte-specifieke vragenlijsten kan de Skin Cancer Index gezien worden als een van de 40 

vragenlijsten verder te evalueren voor NMSC. En voor NMSC kan ook de Skinindex worden 41 

overwogen. Voor de SCQOLIT is wel wat bewijs voor goede kwaliteit in MM en NMSC maar 42 

meer onderzoek is nodig. 43 
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- De FACT-M heeft een veelbelovend karakter voor MM patiënten. Ook de EORTC-M kan 1 

mogelijk interessant zijn gezien de eerdere activiteiten van deze Europese samenwerking 2 

voor kanker en kwaliteit van leven.   3 

Tabel 11: Overzicht (uit artikel) waarin psychometrische eigenschappen van vragenlijsten zijn 4 

samengevat 5 

 6 

Cornish et al. (Cornish, Holterhues et al. 2009) 7 

o Cornish et al. hebben een systematische review geschreven over de literatuur van HRQOL 8 

bij melanoom patiënten.  9 

o De meest gebruikte PROMs voor het meten van HRQOL waren de SF-36 en EORTC-QLQ-10 

C30 vragenlijsten. Ook is recent de FACT-Melanoma gevalideerd.  11 

o Hoewel de SF-36 de meest gebruikte en geaccepteerde PROM is voor het meten van 12 

HRQOL is deze niet getest in melanoom patiënten. Een generiek instrument is daarnaast 13 

misschien niet gevoelig genoeg om effecten van specifieke ziektes te meten (e.g. niet 14 

meer in de zon en het effect daarvan op sociaal functioneren). De combinatie van een 15 

generiek instrument (vergelijking met andere kankersoorten) en ziekte-specifiek 16 

instrument is het meest informatief. 17 

o De FACT-M is een gevalideerd melanoom specifiek instrument. De tool focust op fysieke 18 

domeinen. Hierdoor is deze vragenlijst meer geschikt voor mensen met een vergevorderd 19 

stadium melanoom, en minder in eerdere fasen. Vaak worden er in een eerder stadium 20 

meer mentale domeinen dan fysiek functioneren aangedaan.  21 

o Brief Symptom Inventory (BSI) is een generiek instrument dat emotionele stress meet op 22 

negen schalen en 3 samenvattende schalen.  23 

o Chronic Strains Survey (CSS) is een generiek instrument dat aanhoudende stressvolle 24 

omstandigheden meet over het bestaan en ervaren van economische en sociale 25 
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moeilijkheden, het werkende leven, alcohol of drugs gebruik en andere chronische 1 

ziekten. 2 

o EuroQol Group (EQ-5D) is een generiek instrument dat gezondheid meet op 5 dimensies 3 

namelijk mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/ongemak, en angst/depressie. 4 

o Health and Activities Limitation Index (HALex) is een generiek instrument voor HRQOL 5 

met 1 score over ervaren gezondheid en activiteiten belemmering. 6 

o Short Form 36 (SF-36) is een generiek instrument die HRQOL meet op 8 sub schalen: 7 

fysiek functioneren, vitaliteit, sociaal functioneren, algehele gezondheidsstatus, pijn, 8 

fysieke rollen, sociale rollen en mentale gezondheid. 9 

o EORTC-QLQ-C30 is een kanker specifiek instrument ontwikkeld om HRQOL in 10 

kankerpatiënten in internationale trials te kunnen meten. Het meet 5 functionele schalen: 11 

fysiek, rol, cognitief, emotioneel en sociaal en 3 symptoom schalen: vermoeidheid, pijn, 12 

misselijkheid/overgeven, een algehele gezondheidsscore, en 6 items enkel: 13 

kortademigheid, verlies aan eetlust, slaapproblemen, constipatie, diarree, en een enkel 14 

item over financiële impact van de ziekte. 15 

o Functional Assessment of Cancer Therapy – Melanoma (FACT-M) is een melanoom 16 

specifieke vragenlijst waarin naast de generieke vragen van de FACT-G ook 24 vragen 17 

over 3 domeinen van HRQOL: fysiek, emotioneel en sociaal welzijn.  18 

o Cassileth Scar Questionnaire is een therapie specifieke vragenlijst met vragen over de 19 

mening van patiënten over de grootte en cosmetische implicaties van de uitsnijding. 12 20 

items, met tekening. 21 

o Sommige domeinen zoals angst voor terugkeer van de ziekte, veranderende levensstijl 22 

door zonvermijding zijn belangrijke HRQOL-domeinen die niet gemeten worden in een 23 

van de bestaande instrumenten.  24 

Cormier, et al. (Cormier and Askew 2011) 25 

o Generieke instrumenten maken vergelijking van scores over populaties en condities heen 26 

mogelijk, maar de kritiek hierop is dat ze niet specifiek genoeg zijn om veranderingen in 27 

QoL van specifieke aandoeningen te kunnen detecteren. Ziekte-specifieke vragenlijsten 28 

zijn hier gevoeliger voor en kunnen verwachtte verschillen tussen subgroepen van 29 

patiënten wel onderscheiden, maar kunnen niet goed ingezet worden voor vergelijking. 30 

Het meest informatief voor lange termijn aspecten van de te meten domeinen is daarom 31 

een combinatie van beide instrumenten, om beide voordelen te hebben.  32 

o Hoewel melanoom (in toenemende mate) impact heeft op de volksgezondheid en 33 

gezondheidszorg is er slechts weinig onderzoek gedaan naar HRQOL.  34 

o De meeste studies gebruiken een generiek instrument zoals de SF-36, of kanker 35 

specifieke instrumenten zoals de FACT-G en EORTC-QLQ-C30. De laatste twee zijn 36 

gevalideerde instrumenten specifiek om HRQOL te meten in kankerpatiënten. Maar ze 37 

meten geen specifieke melanoom constructen. Bijvoorbeeld littekens van de operatie en 38 

lymfoedeem zijn items die hier niet in terug komen.  39 

o In 2003 is de EORTC-QLQ-Melanoma specifieke schaal ontwikkeld met 11 melanoom 40 

specifieke items. Dit instrument is gevalideerd in vergevorderd stadium melanoom 41 

patiënten (stadium IV). Er werd gevonden dat patiënten last hadden van verlies van 42 

gevoel, kortademigheid en pijn, 9 weken op weg in chemotherapie. Deze lijst bevat wel 2 43 
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items over gevoelloosheid en het zwellen, maar niets over littekens (vooral belangrijk in 1 

vroeg stadium melanoom). Dus hij is misschien niet voor alle fases van de ziekten even 2 

gevoelig.  3 

o De FACT-G meet 3 schalen. Fysiek welzijn gaat over de symptomen gerelateerd aan 4 

kanker en bijwerking van de behandeling zoals pijn, vermoeidheid en misselijkheid. 5 

Functioneel welzijn meet de mogelijkheid tot het uitvoeren van dagelijkse activiteiten 6 

zoals lopen, in bad gaan, aankleden en het uitvoeren van sociale rollen en taken. 7 

Emotioneel welzijn gaat over de mogelijkheid tot aanpassingen en het ervaren van 8 

emoties van genot en stress. Sociaal welzijn gaat over de kwaliteit van relaties met familie 9 

en vrienden en de hoeveelheid sociale interactie.  10 

o Een melanoom specifieke module van de FACT is ontwikkeld, de FACT-M. Deze wordt 11 

samen met de FACT-G uitgevraagd.  12 

Cashin,et al. (Cashin, Lui et al. 2008) 13 

- Cashin heeft een review uitgevoerd naar de impact van behandelingen op kwaliteit van 14 

leven van patiënten met uitgezaaid melanoom en daarnaast gekeken welke tools die 15 

kwaliteit van leven meten in uitgezaaid melanoom patiënten.  16 

- De insteek was dus niet om de kwaliteit van de instrumenten in kaart te brengen, maar 17 

er heeft wel een inventarisatie plaatsgevonden van welke PROMs er in het veld voor 18 

onderzoek worden gebruikt. Ze hebben daarnaast gepoogd om te kijken welke PROM 19 

voordeel heeft ten opzichte van de andere.  20 

- Er zijn vier publicaties gevonden over de geschiktheid en validiteit van de EORTC-QLQ-21 

C30 als valide tool voor kwaliteit van leven metingen in patiënten met uitgezaaid 22 

melanoom.  23 

- Er werd gevonden dat er patiënten met uitgezaaid melanoom een grote ziektelast 24 

ervaren. Dit is te zien door een afname in de functionele domeinen en een toename van 25 

ervaren symptomen. Dat laatste kan ook komen door het type chemotherapie 26 

(opmerking: chemotherapie wordt momenteel in Nederland niet meer gegeven bij 27 

uitgezaaid melanoom. Dit betreft dus een oude behandeling. Er wordt nu targeted 28 

therapy/immunotherapie gegeven.).  29 

- Een andere studie die wordt aangehaald in dit artikel gebruikte de GLQ-8 linear analog 30 

self-assessment scale, waarbij 8 fysieke en emotionele domeinen werden gemeten, ook 31 

werd de Perceived Ability to Cope with Illness Scale (PACIS) gebruikt, een single item 32 

schaal dat de mogelijkheid tot coping meet. Tijdens de follow-up waren de scores 33 

positief geassocieerd met overlevingsduur, patiënten met een hogere kwaliteit van leven 34 

hadden betere overlevingskansen. Hierom zeggen de auteurs dat in trials voor uitgezaaid 35 

melanoom ook geprobeerd moet worden om te corrigeren voor QOL op baseline. 36 

- Ook de SF-36 werd gebruikt in een studie voor kwaliteit van leven metingen. QOL werd 37 

gemeten op baseline, 3 weken later tijdens de 4e en laatste behandeling en 1 maand naar 38 

de behandeling.  39 

- De EORTC-QLQ-C36 (later C30) blijft tot op de dag van vandaag het meest gebruikte 40 

instrument om QOL te meten voor melanoom patiënten. Dit wordt gezien als een 41 

acceptabele methode omdat deze uitgebreid gevalideerd is voor melanoom.  42 

- Er zijn wel andere tools die nog ontwikkeld worden, die aanvullend op de EORTC-QLQ-43 
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C36 kleinere verschillen in kwaliteit van leven van deze patiënten kunnen aantonen. 1 

Conclusie wetenschappelijke literatuur:  2 

Hoewel melanoom (in toenemende mate) impact heeft op de volksgezondheid en gezondheidszorg 3 

is er slechts weinig onderzoek gedaan naar HRQOL. Er wordt in de literatuur geen aanbeveling 4 

gedaan voor een specifieke PROM. De meeste reviews concluderen wel dat een generiek instrument 5 

het voordeel heeft om te vergelijken over populaties en aandoeningen heen, maar een generiek 6 

instrument is misschien niet gevoelig genoeg om effecten van specifieke ziektes te meten (e.g. niet 7 

meer in de zon en het effect daarvan op sociaal functioneren) en verwachtte verschillen tussen 8 

subgroepen van patiënten te onderscheiden. De combinatie van een generiek instrument en ziekte-9 

specifiek instrument is het meest informatief en met beide instrumenten komen beide voordelen. De 10 

meest gebruikte PROMs waren de SF-36, EORTC-QLQ-C30 en FACT-G.  11 

 12 

6.11.5 Conclusies 13 

Het definitieve advies is te lezen vooraan dit document. Er is gekozen aan te sluiten bij de praktijk. In 14 

de DMTR worden de FACT-G, FACT-M en EQ-5D uitgevraagd. Dit lijken ook vanuit de literatuur 15 

geschikte vragenlijsten.  16 

 17 
Alle domeinen die in de enquête geselecteerd konden worden werden relevant gevonden door 18 

minstens 2 leden van de werkgroep. Als extra domeinen werden daarnaast nog genoemd: 19 

complicaties, financiële zorgen, support van naasten, aanpassingen in levensstijl, 20 

inspraak/meedenken/keuzes maken, bijwerkingen van behandelingen. Als belangrijkste domeinen 21 

werden door de werkgroep ziekte-specifieke symptomen, angst/zorgen, ervaren kwaliteit van leven 22 

en pijn genoemd. Vanwege deze domeinen lijkt een combinatie van een generieke en ziekte-23 

specifieke vragenlijst geschikt te zijn (om zowel ziekte-specifieke symptomen als angst/zorgen, 24 

kwaliteit van leven en pijn te meten). Dit wordt ook in de wetenschappelijke literatuur aangeraden.  25 

 26 

Omdat melanoom veel aspecten van kwaliteit van leven raakt, en om dit zoveel mogelijk te meten, 27 

kan een combinatie van FACT-G met FACT-M hiervoor ingezet worden. De vragenlijsten meten fysiek 28 

welzijn, sociaal welzijn, emotioneel welzijn, functioneel welzijn, melanoom sub schaal en melanoom 29 

operatie sub schaal.   30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 
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6.11 Bijlage 12: Achtergrondinformatie advies Morbide 1 

Obesitas 2 
	3 

6.12.1 Inventarisatie literatuur  4 
De uitkomsten van de inventarisatie van de literatuur voor PROMs voor morbide obesitas zijn te lezen 5 

in Tabel 12.  6 

 7 

Tabel 12: Uitkomsten literature search naar PROMs voor Morbide obesitas 8 

Generiek Ziekte-specifiek Aspect-/domein specifiek 

Aantal: 9 Aantal: 12 Aantal: 42, hieronder de 
domeinen: 

EQ-5D Bariatric analysis and reporting 
system 

Binge eating behavior 

SF-36 Bariatric QoL Index Depression 
HALex Body-Q Character / personality  
SF-12 Gastro-intestinal QoL Body attitude 
HIS-GWB Impact of weight on QoL Sexuality 
General health rating index 
– current health state 

Moorehead-Ardelt QoL 
questionnaire 

Intimacy 

SIP Moorehead-Ardelt QoL 
questionnaire II 

Anxiety 

15D Questionnaire Obesity and weight-loss QoL Physical activity 
Nottingham Health Profile Obesity related problem scale Social support 
 Post bariatric outcome tool Social avoidance 
 Sizing them up Symptoms 
 Weight related symptom measure Incontinence 
  Sleepiness 
  Eating behavior 

 9 

Wat viel er op? PROMs worden bij morbide obese patiënten veel gebruikt. Dit is ook terug te zien in 10 

het aantal beschikbare PROMs. Veelgebruikte tools zijn: De SF-36 (generiek), BDI, TFEQ, HADS en 11 

Rosenberg self-esteem scale (aspect-/domein specifiek). Het is echter moeilijk om de resultaten van 12 

alle trials met PROs samen te vatten en 1 advies te geven over de beste PROM. Er is vaak geen 13 

standaard studie design en manier van rapporteren geweest en de rationale voor de keuze van een 14 

bepaalde PROM verschilt nogal tussen studies.  15 

 16 

6.12.2 Inventarisatie praktijk  17 
 18 

o Van de 22 ziekenhuizen die gereageerd hebben tijdens de inventarisatie gebruikt 1 ziekenhuis 19 

PROMs voor Morbide Obesitas op dit moment. 20 

à Zij gebruiken hiervoor de RAND-36.  21 

De vragenlijst worden gebruikt voor interne en externe kwaliteitsverbetering. 22 
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à Over de deelnemersaantallen, met name pre-operatief, is men tevreden. Postoperatief is 1 

de respons minder goed.  2 

o Binnen de DATO wordt momenteel ook de RAND-36 vragenlijst gebruikt.  18 bariatische 3 

centra doen mee aan de DATO en vanuit gegevens van het transparantieportaal blijken alle 4 

18 centra gebruik te maken van de PROMS.  5 

o De DATO heeft een SKMS-subsidie gehonoreerd gekregen voor het ontwikkelen van een 6 

nieuwe vragenlijst voor morbide obesitas.  7 

o Momenteel wordt in Nederland de SF-36 en RAND-36 gebruikt als PROM in de bariatrie. Dit 8 

zijn generieke PROM vragenlijsten en deze zijn niet specifiek voor bariatrische chirurgie of 9 

morbide obesitas. Binnen obesitas behandeling zijn er dan nog een handvol lijsten die ook 10 

minder specifiek zijn (BAROS, EQ-5D-5L, IWQOL) en nu niet worden gebruikt voor 11 

bariatrische chirurgie. Body-Q is wordt door plastisch chirurgen gebruikt in de post-12 

bariatrische contourherstellende chirurgie, met de nadruk op lichaamsperceptie. Echter deze 13 

lijst is te beperkt voor de algemene bariatrische praktijk. Vragen die opgenomen zijn in 14 

generieke vragenlijsten (zoals de RAND-36), zijn door zowel de beroepsgroep als de 15 

patiëntenvereniging als niet relevant genoeg bevonden voor de morbide obese patiënt en 16 

tevens niet geschikt bevonden voor monitoring van de uitkomsten en kwaliteit van de zorg. 17 

Het is daarom relevant om een PROM te ontwikkelen. Deze zal ontwikkeld worden voor het 18 

gehele behandeltraject van morbide obesitas, de conservatieve, bariatrische en 19 

contourhertellende behandeling. Gezien de (toenemende) patiënten aantallen is dat ook zeer 20 

wenselijk. De vraag naar een nieuw meetinstrument is voortgekomen vanuit de beroepsgroep 21 

en de patiëntenvereniging, waardoor er een breed draagvlak bestaat (intrinsieke motivatie). 22 

Het ontwikkelen van een specifieke PROM is daarom wenselijk. Er is reeds een SKMS project 23 

bij de NVvH voor gestart, hieronder de details. Het doel van het project is om een PROM te 24 

ontwikkelen die specifiek is afgestemd op het gehele bariatrische begeleidingstraject van de 25 

volwassen (>18 jaar) bariatrische patiënt.  26 

• Titel: PROM morbide obesitas. 27 

• Betrokken partijen: Patiëntenfederatie Nederland (waaronder de sub-28 

patiëntenverenigingen “A New Life” en “Obesitas Vereniging” ), Nederlandse 29 

Obesitas Kliniek (NOK), Dutch Society for Metabolic and Bariatric Surgery 30 

(DSMBS).  31 

• SKMS project door Nederlande vereniging voor Heelkunde, projectnummer: 32 

49398563  33 

• Loopt van 02-10-2017 tot 01-10-2019 34 

• Voorzitter: Dr. S.W. Nienhuijs 35 

  36 



                                                                                                                                                   
Versie 1.3 

Copyright © 2019 Stichting DICA. Alle rechten voorbehouden 
 83 

6.12 Bijlage 13: Achtergrondinformatie advies Pancreaskanker 1 
	2 

6.13.1 Inventarisatie literatuur  3 
De uitkomsten van de inventarisatie van de literatuur voor PROMs voor pancreaskanker zijn te lezen 4 

in Tabel 13.  5 

 6 

Tabel 13: Uitkomsten literature search naar PROMs voor Pancreaskanker 7 

Generiek Ziekte-specifiek Aspect-/domein specifiek 

Aantal: 9 Aantal: 4 Aantal: 11 

EORTC QLQ General QoL EORTC QLQ Pancreatic module  Katz ADL 
EQ-5D 
 

FACT Hepatobiliary Symptom 
Index 

Mood and anxiety symtpoms 
Questionnaire  

FACT-G FACT- Hepatobiliary questionnaire Nagi scale 
SF-36 
 

Pancreatic Cancer Disease Impact 
Scale 

Problem checklist 

SF-12  Phycosocial adjustment to 
illness scale 

GHQ-30  Risk perception 
GHQ-12  Rosow-Brelauw instrumental 

ADL 
Nottingham Health Profile  Brief symptom inventory 
PROMIS-29 item Health 
Profile 

 Cancer worry scale 

  Center for epidemiological 
studies – depression scale 

  Stait-Trait anxiety inventory 

 8 

Wat viel er op? Er is weinig informatie beschikbaar over PROMs bij pancreaskanker. Er worden PROMs 9 

gebruikt maar de kwaliteit hiervan is nooit beoordeeld in een review in het algemeen. Bij PROMs voor 10 

GEP-NET patiënten blijkt zowel de kwantiteit als kwaliteit beperkt. Hoewel de noodzaak van het 11 

meten van kwaliteit van leven bij pancreaskanker wordt onderstreept, lijkt er onzekerheid te bestaan 12 

over de juiste methode en tool om dit te bewerkstelligen. 13 

 14 

6.13.2 Inventarisatie praktijk  15 
 16 

o Van de 22 ziekenhuizen die gereageerd hebben tijdens de inventarisatie gebruikt 1 ziekenhuis 17 

PROMs voor pancreaskanker op dit moment. 18 

à Zij gebruiken hiervoor de Utrecht Symptoom Dagboek.  19 

à De vragenlijst wordt gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en terugkoppeling in de 20 

spreekkamer. 21 
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à Met de gebruikersvriendelijkheid en bruikbaarheid van de resultaten geeft het ziekenhuis 1 

aan heel erg tevreden te zijn. De USD is binnen alle oncologische afdelingen 2 

geïmplementeerd. Ook over de deelname aantallen is men tevreden.  3 

o Het Dutch Pancreatic Cancer Project (PACAP) is een landelijk samenwerkingsverband voor 4 

alvleesklierkanker. PACAP is een project van de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG), de 5 

landelijke multidisciplinaire tumorwerkgroep voor patiënten met pancreas en periampullaire 6 

tumoren en omvat de Dutch Pancreatic Cancer Audit, Dutch Pancreas Biobank en Patient 7 

Reported Outcomes verzameling. De volgende PROMs worden gebruikt: 8 

§ Non-disease specific HRQL (EQ-5D-5L) 9 

§ Cancer-specific HRQL (EORTC QLQ-C30)  10 

§ Tumour-specific HRQL (EORTC QLQ-PAN26)  11 

§ Neuropathy (EORTC QLQ-CIPN20)  12 

§ Happiness 13 

§ Anxiety and depression (HADS)  14 

§ Worry of progression of cancer scale (modified from WOCS) 15 

§ Workproductivity and activity impairment (WPAI) 16 

§ EPI  17 

o Er loopt een project bij de NFK waarbij voor maag-, slokdarm- en alvleesklierkanker 18 

onderzocht wordt hoe PROMs in de spreekkamer goed gebruikt kunnen worden. Zij 19 

gebruiken bij pancreaskanker hiervoor de combinatie van EORTC-QLQ-C30 en EORTC-QLQ-20 

PAN26. Dit is een pragmatische keuze geweest omdat deze ook vaak in trials worden ingezet, 21 

er is dus bekendheid mee in ziekenhuizen.  22 

 23 

 24 

6.13.3 Vastgestelde domeinen door werkgroep 25 
Hieronder zijn de uitkomsten van de patiënten vertegenwoordiging betreffende de domeinen die 26 

relevant zijn om met de PROMs te meten te lezen. Er zijn verschillende bronnen naast elkaar gelegd.  27 

o De domeinen (PRO’s) die benoemd zijn als meest belangrijk om te meten bij patiënten met 28 

een pancreaskanker:  29 

§ Symptomen algemeen 30 
§ Ziekte-specifieke symptomen 31 
§ Pijn 32 
§ Uitvoeren van dagelijkse activiteiten 33 
§ Uitvoeren van sociale rollen 34 
§ Ervaren kwaliteit van leven  35 
§ Coping met leefstijlveranderingen 36 

 37 
Daarnaast is door een Nederlandse onderzoeksgroep in 2016 gepubliceerd over relevante PRO’s bij 38 
pancreaskanker (Gerritsen, Jacobs et al. 2016). Hieruit kwamen 17 domeinen (PRO’s) naar voren die 39 
door HCP en patiënten benoemd zijn:  40 

§ General quality of life 41 

§ General health 42 

§ Physical ability 43 

§ Ability to work/do usual activities 44 

§ Medication use 45 
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§ Pancreatic enzyme replacement therapy use 1 

§ Appetite 2 

§ Weight changes 3 

§ Defecation 4 

§ Fatigue 5 

§ Negative feelings 6 

§ Positive feelings 7 

§ Coping 8 

§ Fear of recurrence 9 

§ Relationship with partner/family 10 

§ Satisfaction with caregivers 11 

§ Satisfaction with services and care organization 12 

6.13.4 Domeinen gemeten door PROMs 13 
De werkgroep heeft geselecteerd welke vragenlijsten (vanuit de inventarisaties) geschikt zouden zijn 14 

om aan te raden voor landelijk (kwaliteitsinformatie) en lokaal (individuele patiëntenzorg) gebruik. 15 

Ze hebben hierbij alle vragenlijsten beoordeeld op basis van de volgende vragen: Is de PROM nuttig 16 

voor u als arts? Sluit deze PROM qua lengte en taalniveau aan bij de doelgroep? Meet deze PROM 17 

relevante uitkomsten door de zorgketen heen? Is deze PROM geschikt voor terugkoppeling in de 18 

spreekkamer? Zou u deze PROM aanraden voor landelijk/lokaal gebruik? Zij zijn tot de volgende 19 

selectie gekomen (alle vragen met ‘Ja’ beantwoord):   20 

o EORTC QLQ Pancreatic module (EORTC QLQ-PAN26) 21 

o EORTC QLQ General QoL (EORTC QLQ-C30) 22 

o Pancreatic Cancer Disease Impact Scale 23 

o Brief symptom inventory 24 

o Cancer worry scale  25 

o Exocriene pancreasinsufficientie (EPI) lijst zoals in PACAP 26 

 27 

6.13.5 Conclusies 28 

Het definitieve advies is te lezen voorin dit rapport. Er is besloten om uit de selectie van relevante 29 

vragenlijsten twee te kiezen die aansluiten bij de praktijk.  30 
 31 

  32 
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6.13 Bijlage 14: Achtergrondinformatie advies Perifeer 1 

Arterieel Vaatlijden 2 
	3 

6.14.1 Inventarisatie literatuur  4 
De uitkomsten van de inventarisatie van de literatuur voor PROMs voor perifeer arterieel vaatlijden 5 

zijn te lezen in Tabel 14.  6 

 7 

Tabel 14: Uitkomsten literature search naar PROMs voor Perifeer Arterieel Vaatlijden 8 

Generiek Ziekte-specifiek Aspect-/domein specifiek 

Aantal: 5 Aantal: 11 Aantal: 4 

SF-36 Artermis Profile of Mood States 

EQ – 5D  Claudication Scale Australian Vascular QoL Index  
SF-6 
 

Intermittent Claudication 
Questionnaire 

Estimate Ambulation Capacity 
by History Questionnaire 

SF-8 
 

Peripheral Arterial Disease QoL 
Questionnaire 

Walking Impairment 
Questionnaire 

Nottingham Health Profile 
 

Peripheral Arterial Disease 
Symptom Scale  

 

 Peripheral Arterial Occlusive 
Disease Questionnaire 

 

 Peripheral Artery Questionnaire  
 Vascular Quality of Life 

Instrument 
 

 VascuQol-6  
 Claudication Symptom 

Instrument  
 

 Sickness Impact Profile – 
Intermittent Claudication 

 

 9 

Wat viel er op?  De kwaliteit van de beschikbare PROMs voor PAV is geëvalueerd. Er is veel literatuur, 10 

maar niet één studie was een volledige psychometrische evaluatie in deze patiënten populatie. 11 

Voorzichtigheid met het uitkiezen van PROMs voor gebruik in verschillende settings is daarom aan te 12 

raden. Van de generieke vragenlijsten lijken de EQ-5D en SF-36 het meest gebruikt.  Bij gebrek aan 13 

verder bewijs lijken de PADQOL, ICQ en VascuQol de beste ziekte-specifieke opties en de WIQ en 14 

EACH-Q de beste opties voor het meten van fysieke status (domein specifiek).  15 

 16 

6.14.2 Inventarisatie praktijk  17 
 18 

o Van de 22 ziekenhuizen die gereageerd hebben tijdens de inventarisatie gebruiken 3 19 

ziekenhuizen PROMs voor PAV op dit moment. 20 

à Er worden verschillende vragenlijsten gebruikt: EQ-5D, VascuQoL-6, PAV LV T-1 21 

(vragenlijst van DICA) en een kwaliteit van leven vragenlijst (ongespecificeerd). 22 
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à De vragenlijsten worden gebruikt voor interne en externe kwaliteitsverbetering. 1 

à Over de deelnemersaantallen van de EQ-5D, VascuQoL-6 en kwaliteit van leven vragenlijst 2 

zijn de ziekenhuizen niet tevreden. De gebruikersvriendelijkheid van de vragenlijsten worden 3 

wel (heel) erg goed beoordeeld.  4 

o De Vascular Quality of Life Questionnaire6-NL (VascuQol-6-NL) is een PROM specifiek voor 5 

patiënten met een chronische belemmering van de bloedcirculatie in het been (CI en KI), 6 

bestaande uit 6 vragen. De vragen hebben betrekking op de activiteit, symptoomlast, pijn, 7 

emotie en sociale consequenties van de patiënt. De VascuQol-6-NL vragenlijst is in een 8 

cognitieve en psychometrische validatiestudie geschikt en discrimiminerend bevonden voor 9 

de patiëntenpopulatie en verschillende behandelingen voor PAV (Knaap 2017).  10 

o Deze vragenlijst is landelijk geïmplementeerd bij de Dutch Audit for Perifheral Artery Disease 11 

(DAPA). Echter, was er hier sprake van een zeer minimale respons op de PROM. De 12 

patiëntenpopulatie lijkt om verschillende redenen drempels te ervaren om deel te nemen aan 13 

de PROMs, mogelijke doordat het een oudere populatie betreft  (zonder internet/e-14 

mailadres) met over het algemeen een lage SES status. De landelijke uitvraag van 15 

patientfeedback voor deze patiëntenpopulatie is vanwege de lage respons in de zomer van 16 

2018 stopgezet. 17 

  18 
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 1 

6.14 Bijlage 15: Achtergrondinformatie advies Slokdarmkanker 2 
	3 

6.15.1 Inventarisatie literatuur  4 
De uitkomsten van de inventarisatie van de literatuur voor PROMs voor slokdarmkanker zijn te lezen 5 

in Tabel 15.  6 

 7 

Tabel 15: Uitkomsten literature search naar PROMs voor Slokdarmkanker 8 

Generiek Ziekte-specifiek Aspect-/domein specifiek 

Aantal: 7 Aantal: 13 Aantal: 5 

SF-36 EORTC QLQ-Oesophagus 18 Hospital anxiety and 
depression scale 

SF-20 EORTC QLQ-Oesophagus 24 Problems and needs in 
palliative care 

Rotterdam Symptom 
Checklist 

Dysfunction after upper 
gastrointestinal surgery  

Profile of mood states 
 

EORTC QoL 
QuestionnaireC-30 

Esophageal specific RSCL Phychosocial adjustment to 
illness scale 

EORTC QoL Questionnaire 
C-36 

Esophageal QoL Questionnaire Worry of cancer scale 
 

FACT-G FACT-Esophageal  
VAS FACT- Head and Neck  
 Gastroesophageal reflux disease 

health related QoL 
 

 Gastrointestinal QoL Index  
 Life after gastric surgery index  
 PROM Information System   
 Gastrointestinal Symptom Scales  
 QL-EsoCa  
 QLQ Oesophagogastric  

 9 

Wat viel er op?  Het huidige bewijs over PROMs bij de behandeling van slokdarmkanker lijkt te beperkt 10 

om 1 PROM aan te wijzen die het beste in de praktijk gebruikt kan worden. Wel wordt aangeraden 11 

een generieke en een ziekte-specifieke module te gebruiken. De FACT en EORTC zijn hier 12 

bijvoorbeeld geschikt voor. Kiezen tussen de EORTC OES 18 en FACT-E hangt af van de gewenste 13 

uitkomsten: FACT-E geeft een samenvattende score, EORTC verschillende sub-scores per 14 

onderwerp. De EORTC OES-18 lijkt voor nu de beste reproduceerbaarheid te hebben van deze twee.   15 

 16 
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6.15.2 Inventarisatie praktijk   1 
 2 

o Van de 22 ziekenhuizen die gereageerd hebben tijdens de inventarisatie gebruikt 1 ziekenhuis 3 

PROMs voor slokdarmkanker op dit moment. 4 

à  Dit ziekenhuis gebruikt hiervoor het Utrecht Symptoom Dagboek (USD).  5 

à Deze vragenlijst wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en terugkoppeling in de 6 

spreekkamer.  7 

à Met de gebruikersvriendelijkheid van deze vragenlijst is het ziekenhuis tevreden. USD is 8 

binnen alle oncologische afdelingen geïmplementeerd.  9 

o Er is nog geen standaard ICHOM set (in ontwikkeling) voor maag- en/of slokdarmkanker. 10 

o In de richtlijn Oesofaguscarcinoom is geen specifieke aanbeveling opgenomen over PROMs 11 

gebruik. Wel komt in de richtlijn naar voren: “Om inzicht te krijgen in de problematiek van 12 

patiënten wordt het standaardgebruik van een screeningsinstrument aanbevolen. Het 13 

standaardgebruik van een kwaliteit van leven- of klachtenvragenlijst blijkt effectief in het 14 

opsporen en bespreken van relevante klachten tussen arts en patiënt. Een dergelijke 15 

vragenlijst kan worden gebruikt om indicatoren te verkrijgen wanneer doorverwijzing naar 16 

een meer gespecialiseerde psychosociale ondersteuning is gewenst. Gebruik van een 17 

tumorspecifieke vragenlijst, zoals de EORTC-OES-18, wordt aanbevolen.”  18 

o Het POCOP-project (Prospective Observational Cohort Study of Oesophageal-gastric cancer 19 

Patients) biedt een infrastructuur voor het verzamelen van klinische gegevens en 20 

patiëntgerapporteerde uitkomsten, gericht op slokdarm- en maagkanker. Het doel van 21 

POCOP is het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek om te voorspellen welke patiënten 22 

voordeel hebben van bepaalde behandelingen. Het POCOP-project is uitgevoerd door de 23 

DUCG, een landelijke multidisciplinaire tumorwerkgroep voor patiënten met slokdarm- en 24 

maagkanker. Data worden verzameld in samenwerking met het Integraal Kankercentrum 25 

Nederland (IKNL). In samenwerking met PROFIEL kunnen patiënten een driemaandelijkse 26 

vragenlijst ontvangen gericht op kwaliteit van leven.  27 

Op dit moment zijn er 43 deelnemende centra bij POCOP en 1538 patiënten geïncludeerd.  28 

Onderstaande vragenlijsten worden verzonden aan de patiënten: 29 

o EQ-5D: 5 items, meet mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/ongemak, 30 

angst/depressie. 31 

o EORTC-QLQ-C30: 30 items, meet algehele gezondheid, fysiek, rol, cognitief, 32 

emotioneel en sociaal functioneren, moeheid, pijn, overgeven/misselijkheid en 6 33 

losse items meet. 34 

o EORTC-QLQ-OG25: 25 items, meet slikproblemen, eet beperkingen, reflux, 35 

odynophagia (ernstige pijn bij slikken), pijn en ongemak en angst. 36 

o EORTC-CIPN (chemotherapy-induced peripheral neuropathy), 20 items, meet 37 

sensorische (9 items), motorische (8 items) en autonomsiche (3 items) symptomen en 38 

functioneren. 39 

o Happiness (2 vragen over tevredenheid met leven) 40 

o Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS): meet de mate van angst en depressie 41 

d.m.v. 14 items. 7 over angst, 7 over depressie.  42 

o WOPS 43 

o Work Productivity and Activity Impairment questionniare (WPAI): 6 vragen over 44 

werkproductiviteit en activiteiten van de afgelopen 7 dagen.  45 
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o EORTC-QLQ-INFO25 bestaat uit 25 items en meet de perceptie van kankerpatienten 1 

met betrekking tot de informatie die zij hebben ontvangen op verschillende gebieden 2 

en in verschillende fasen van de ziekte en zorg.  3 

o Self-management ability short scale (SMAS-S) bestaat uit 12 items en 6 sub schalen, 4 

initiatief nemen, investeringsgedrag, variëteit, multifunctionaliteit, eigen-5 

effectiviteit, positieve gedachten. 6 

o Reisbelasting (werd tijdelijk uitgevraagd) met items over wisseling van ziekenhuizen, 7 

reizen en reiskosten.  8 

o Er loopt een project bij de NFK waarbij voor maag-, slokdarm- en alvleesklierkanker 9 

onderzocht wordt hoe PROMs in de spreekkamer goed gebruikt kunnen worden. Zij 10 

gebruiken bij maag- en slokdarmkanker hiervoor de combinatie van EORTC-QLQ-C30 en 11 

EORTC-QLQ-OG25. Dit is een pragmatische keuze geweest omdat deze ook vaak in trials 12 

worden ingezet.  13 

 14 

6.15.3 Vastgestelde domeinen door werkgroep 15 
Hieronder zijn de uitkomsten betreffende de domeinen die relevant zijn om met de PROMs te meten 16 

van verschillende bronnen naast elkaar gelegd.  De werkgroep van dit project bestond uit 17 

patiëntenvertegenwoordiging en artsen (2 chirurgen, 1 arts-onderzoeker). Zij hebben aangegeven 18 

welke domeinen belangrijk zijn om te meten bij patiënten met slokdarmkanker.  19 

o De domeinen (PRO’s) die benoemd zijn als relevant om te meten bij patiënten met een 20 

slokdarmkanker:  21 

§ Symptomen algemeen  22 

§ Ziekte-specifieke symptomen  23 

§ Pijn  24 

§ Vermoeidheid  25 

§ Slaapproblemen 26 

§ Cognitie  27 

§ Angst/zorgen  28 

§ Depressie/somberheid  29 

§ Uitvoeren van dagelijkse activiteiten 30 

§ Vitaliteit 31 

§ Uitvoeren van sociale activiteiten (sport, hobby’s) 32 

§ Uitvoeren van sociale rollen (werk, gezin, familie) 33 

§ Problemen oplossen  34 

§ Seksueel functioneren 35 

§ Ervaren gezondheid 36 

§ Ervaren kwaliteit van leven  37 

§ Gezondheidsverandering 38 

§ Onafhankelijkheid  39 

§ Extra: Aanpassingen leefstijl, voedingsvraagstukken, onzekerheid omtrent 40 

voeding en mogelijkheden, metabole voedingstoestand, invloed daarvan op 41 

kwaliteit van leven, financiële zorgen.  42 
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De patiënten vertegenwoordiging geeft aan alle domeinen voor maag- en slokdarmkankerpatiënten 1 

relevant te vinden: Bovenstaande thema’s zijn op verschillende momenten in ziekteproces meer of 2 

minder belangrijk.  3 

 4 

 5 

o Domeinen waaraan prioriteit is gegeven door werkgroep:  6 

§ Ziekte-specifieke symptomen 7 

§ Angst/zorgen 8 

§ Ervaren kwaliteit van leven 9 

§ Vermoeidheid 10 

§ Cognitie 11 

§ Symptomen (algemeen) 12 

 13 

Macefield et al (Macefield, Jacobs et al. 2014) hebben een artikel gepubliceerd over meest gemeten 14 

domeinen bij radicale behandeling van slokdarmkanker. Een voorwaarde inclusie van de PROMs 15 

waren dat de domeinen die worden gemeten tot stand zijn gekomen met betrokkenheid vanuit de 16 

patiënt. Vanuit de meest gebruikte PROMs konden 32 conceptuele generieke of symptoom specifieke 17 

domeinen worden geselecteerd die worden gemeten. 18 

De meest uitgevraagde domeinen waren:  19 

§ Emotioneel functioneren (18/19 PROMs) 20 

§ Pijn/pijn bij het slikken (15/19 PROMs) 21 

§ Fysieke activiteit/dagelijks functioneren (13/19 PROMs) 22 

§ Eetlust/eet- en smaakproblemen (13/19 PROMs) 23 

§ Fysiek functioneren (11/19 PROMs) 24 

§ Vermoeidheid (11/19 PROMs) 25 

§ Problemen met slikken (11/19 PROMs) 26 

§ Overgeven (11/19 PROMs)  27 

 28 

Wat opvalt is dat veel van de bovengenoemde domeinen onder ziekte-specifieke symptomen en 29 

algemene symptomen wat de werkgroep als prioriteit om te meten heeft aangegeven zou kunnen 30 

vallen (pijn, pijn bij slikken, eetlust, eet- en smaakproblemen, problemen met slikken, overgeven, 31 

vermoeidheid). De overige domeinen, ervaren kwaliteit van leven, angst/zorgen en cognitie worden 32 

wel genoemd in het artikel maar lijken niet heel vaak in PROMs gemeten te worden.  33 

 34 

6.15.4 Domeinen gemeten door PROMs 35 
Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat PROMs belangrijk zijn voor slokdarmkankerpatiënten: 36 

o Resectie van de slokdarm heeft veel impact en kent een hoog risico op ernstige complicaties, 37 

hierdoor heeft het een negatief effect op kwaliteit van leven. 38 

o Er is daarnaast steeds meer focus op kwaliteit van leven als uitkomst van de behandeling. 39 

Deze paradigma shift komt voort omdat verbeterde uitkomsten worden behaald op 40 

morbiditeit en overleving (waar eerder vaak naar werd gekeken in de evaluatie van 41 

verschillende type operaties en operatietechnieken).  42 

o Kwaliteit van leven, en ook verschillende domeinen hierin, kunnen verschillen per 43 

behandeltype. Het is daarom wel de vraag of postoperatief patiënten als andere entiteit 44 
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zouden moeten worden beschouwd, met vragenlijsten die speciaal zijn aangepast op hun 1 

specifieke symptomen en behoeften. 2 

o In het beste geval zou er een PROM moeten zijn die een algehele kwaliteit van leven meting 3 

doet waarmee groepen vergeleken worden en daarnaast een ziekte-specifieke module om de 4 

specifieke effecten van een ziekte en de behandeling. (Straatman, Joosten et al. 2016). 5 

Er zijn verschillende systematische reviews verschenen over PROMs gebruik voor 6 

slokdarmkankerpatiënten. Deze worden hieronder besproken: 7 

 8 

Straatman et al. (Straatman, Joosten et al. 2016) 9 

o Straatman et al. hebben een review uitgevoerd naar het gebruik van PROMs voor het in 10 

onderzoek meten van kwaliteit van leven bij slokdarmresecties ter behandeling van 11 

slokdarmkanker. 12 

o Er is werden veel verschillende PROMs gebruikt bij slokdarmresectie. 11 daarvan voldeden 13 

aan de voorwaarden, gevonden in 3 categorieën: generiek, symptoom specifiek, en ziekte-14 

specifiek.  15 

o De EORTC-QLQ-C30 & EORTC-QLQ-OES18 was de meest gebruikte combinatie voor de 16 

onderzoeken.  17 

o Er wordt aanbevolen om een generieke in combinatie met ziekte-specifieke PROM te 18 

gebruiken, zoals de EORTC en FACT met de specifieke modules EORTC-QLQ-OES18 en 19 

FACT-E. Deze zijn beide ontwikkeld voor verschillende behandelingen, zoals chirurgische 20 

behandeling.  21 

o De European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) en Functional 22 

Assessment of Cancer Therapy (FACT) PROMs gebruiken een oncologisch en ziekte-specifiek 23 

deel. Er is een validatiestudie gevonden waarin deze vragenlijsten inclusief ziekte-specifieke 24 

modules werden vergeleken. Hierin werd een matige tot slechte correlatie gevonden tussen 25 

de vragenlijsten terwijl de vragen en domeinen er op het gezicht hetzelfde uitzien (beide 26 

meten alle bekende symptomen na een operatie of chemo(radio)therapie). Het gebruik van 27 

de EORTC of FACT moet dus afhangen van de uitkomst die je wilt meten, de EORTC geeft 28 

verschillende schalen en symptomen, de FACT geeft samenvattingsschalen.  29 

o Als het gaat om vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid wordt de EORTC aanbevolen 30 

omdat deze vaker en voor verschillende behandelingen wordt gebruikt waardoor vergelijking 31 

mogelijk wordt.  32 

o Ook andere PROM vragenlijsten zijn in beschouwing genomen:  33 

o De Medical Outcomes Study 36-item short form Health Survey (SF-36) is een 34 

voorbeeld van een goed gevalideerd generiek instrument (evenals de verkorte versie 35 

SF-20). Deze vragenlijst is ontwikkeld voor klinische praktijk en onderzoek, het 36 

evalueren van beleid en de volksgezondheid. De SF-36 meet de domeinen fysiek-, 37 

sociaal- en emotioneel functioneren, rol functioneren fysiek, algehele gezondheid, 38 

vitaliteit, pijn, emotionele/mentale gezondheid en gezondheidsverandering.  39 

o De Visual Analogue Scale (VAS) en Profile of Mood States (POMS) werden ook 40 

gebruikt om kwaliteit van leven in kaart te brengen. Deze generieke PROMs zijn niet 41 

specificek ontwikkeld voor oncologische of postoperatieve patiënten.  42 

o De Rotterdam Symptom Checklist (RSCL) is ontwikkeld specifiek voor 43 

kankerpatiënten om fysiologische en fysieke stress te meten. 44 
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o De FACT-G meet algehele kwaliteit van leven voor kankerpatiënten en bestaat uit 27 1 

items. De domeinen die gemeten worden zijn: fysiek-, sociaal & familie, emotioneel- 2 

en functioneel welzijn. De lijst is specifiek ontwikkeld voor borst-, long-, en 3 

colorectaal kankerpatiënten.  4 

o De FACT-E is ontwikkeld voor slokdarmkanker patiënten en kan aan de FACT-G 5 

toegevoegd worden. Deze PROM bevat 17 items specifiek voor slokdarmkanker en is 6 

ontwikkeld voor patiënten met verschillende behandelingen zoals operatie en 7 

chemoradiotherapie.  8 

o De EORTC-QLQ-C30 bestaat uit 30 items die algehele gezondheid, fysiek, rol, 9 

cognitief, emotioneel en sociaal functioneren, moeheid, pijn, 10 

overgeven/misselijkheid en 6 losse items meet.   11 

o De ziekte-specifieke module zoals EORTC-QLQ-OES18 kan hieraan worden 12 

toegevoegd. Deze PROM is gevalideerd in slokdarmkankerpatienten met 13 

verschillende type behandelingen: slokdarmresectie, chemoradiatie, endoscopische 14 

palliatie of palliatieve chemo- en/of radiotherapie.  15 

o Postoperatieve patiënten worden als verschillende entiteiten gezien in de 16 

Dysfunction After Upper Gastro-intestinal Surgery (DAUGS20). Deze vragenlijst gaat 17 

specifiek over het meten van kwaliteit van leven na de operatie (treatment specifiek) 18 

en er is dan ook geen baseline meting en kan ook niet gebruikt worden om overall 19 

QoL te meten (daarvoor andere vragenlijst nodig). De effecten van verschillende 20 

chirurgische behandelingen kunnen met de DAUGS20 gemeten worden.  21 

o De schrijvers van dit artikel zijn bezig met het opstellen van een core set van PRO’s voor 22 

slokdarmkanker.  23 

Jacobs et al (Jacobs, Macefield et al. 2013) 24 

o In deze systematische review is gekeken naar de kwaliteit van studies die HRQoL na curatieve 25 

behandeling van slokdarmkanker meten. Daarnaast is gekeken of er hoge kwaliteit studies 26 

met robuuste HRQOL-resultaten te identificeren zijn.  27 

o De kwaliteit van studies die PROMs gebruikte bleek laag, de hypothese, methodologie, en 28 

interpretatie was vaak afwezig of onduidelijk. Het bewijs op dit moment is gering, hierdoor is 29 

het nog niet mogelijk om de praktijk te adviseren op basis van HRQoL na curatieve 30 

behandeling van slokdarmkanker.  31 

o PROMs gebruikt in deze onderzoeken waren: EORTC-QLQ-C30, EORTC-QLQ-32 

OES24/OES18, FACT H&N, MOS-SF-20, POMS, dysphagia, RSCL, FACT-E, SF-36, PAIS, 33 

GERD-HRQL, Spitzer, QoLI, A-RSCL, DAUG32, VAS, LAGS, GIQLI, PNPC, TYFC. 34 

o In deze studie werd de EORTC-QLQ-C30 in combinatie met de EORTC-QLQ-OES18 het 35 

vaakst gebruikt.  36 

 37 

Sanghera et al (Sanghera, Nurkin et al. 2012) 38 

o 3 PROMs worden het meest gebruikt voor hedendaagse metingen van HRQOL na 39 

slokdarmresectie. Dit zijn de EORTC-QLQ-C30 (30 items, geen algehele score, alleen op de 40 

schalen en losse items), de FACT-G (27 items, subschaal scores en overall score) en de SF-36(8 41 

subschaal scores en 2 samenvattende scores).  42 

o Er zijn ook wel andere PROMs hiervoor, zoals de Gastro-Intestinal Quality of Life Index 43 

(GIQLI) en de Profile of Mood States (POMS) of de ziektespecifieke Rotterdam Symptom 44 
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Scale, Spitzer Index, Visick Score en de University of Washington Quality Of Life (UW-QOL) 1 

score.  2 

o De ziekte-specifieke vragenlijsten zijn over het algemeen beter in staat om kwaliteit van leven 3 

accuraat te meten voor een specifieke ziekte of operatie. Om nog meer specifiek te meten 4 

zijn er ook tools specifiek voor na operaties.  5 

o Echter, de generieke instrumenten zijn weer noodzakelijk om algehele kwaliteit van leven te 6 

meten. Naast dat het een meer algeheel beeld van welzijn geeft, biedt het ook de 7 

mogelijkheid te vergelijken over ziektes heen. 8 

o Dus een optimaal onderzoek naar QOL gebruikt een combinatie van een generiek en specifiek 9 

instrument.  10 

 11 

Macefield et al (Macefield, Jacobs et al. 2014) 12 

o Hoewel er overlap is in de issues/domeinen die worden gemeten na slokdarmresecties is er 13 

ook variatie omdat PROMs zijn ontwikkeld op verschillende methoden en voor verschillende 14 

doelen. Hierdoor is het vergelijken en samenvoegen van PRO data moeilijk.  15 

o In deze studie is op basis van de PROMs gekeken welke PRO’s er gemeten worden met 16 

gevalideerde instrumenten (patiënten betrokken geweest bij ontwikkeling als voorwaarde) 17 

bij radicale behandeling van slokdarmkanker om hiermee input te geven om tot een core 18 

outcome set (COS) voor clinical trials te komen.  19 

o 19 PROMs werden gevonden; 9 gastro-intestinale ziekte-specifieke PROMs, 5 kanker 20 

specifieke PROMs en 5 generieke instrumenten.  21 

o De EORTC-QLQ-C30 en de EORTC-QLQ-OES18 (of de eerdere 24 versie) werden het meest 22 

gebruikt.  23 

 24 

Patel et al (Patel, Sharda et al. 2017) 25 

o Patel et al hebben een systematische review naar PROMs bij slikproblemen uitgevoerd 26 

specifiek over de ontwikkeling en validatie van de PROMs. Verschillende van deze PROMs zijn 27 

specifiek ontwikkeld voor slokdarmkankerpatiënten omdat slikproblemen een 28 

veelvoorkomend symptoom hierbij is. Alleen deze PROMs zullen hieronder worden 29 

genoemd. 30 

o QL-EsoCa. Meet met 39 vragen 5 subschalen: fysieke problemen, psychologische problemen, 31 

globale evaluatie gezondheid, activiteiten, slikproblemen. Er is weinig informatie over deze 32 

vragenlijst beschikbaar. 33 

o De EORTC-QLQ-OES24 meet in 24 items 6 subschalen: slikproblemen (dysphagia), 34 

doorslikken (swallowing), eten, spijsvertergingsproblemen, pijn, emotioneel.  35 

o MDADI is een vragenlijst ontwikkeld voor het in kaart brengen van het effect van 36 

slikproblemen op kwaliteit van leven van hoofd&halskanker patienten. 20 items met 4 37 

schalen: algeheel, emotioneel, functioneel, fysiek. UWQOL-R voor zelfde groep met 10 38 

domeinen en voor elk domein een vraag (pijn, uiterlijk, activiteiten, vrije tijd, slikproblemen, 39 

kauwen, praten, schouders, proeven, speeksel). 40 

o EORTC-QLQ-OES18 is de verkorte versie van de OES24.  41 

o FACT-Esophageal developed for esophageal cancer patients. 44 items op 6 schalen: fysiek 42 

welzijn, functioneel welzijn, sociaal/familie welzijn, emotioneel welzijn, slikken, eten.  43 

o EORTC-QLQ-OG25 is een PROM ontwikkeld om upper GI-kankerpatiënten (maag en 44 

slokdarmkanker) van 25 items met 6 subschalen: slikproblemen, eet beperkingen, reflux, 45 
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odynophagia (ernstige pijn bij slikken), pijn en ongemak en angst.  1 

o Voor slokdarmkanker bleken de FACT-E, EORTC-OG25 en EORTC-OES18 grondig 2 

ontwikkeld en van hoge kwaliteit (brede validatie studies). 3 

 4 

Conclusie wetenschappelijke literatuur:  5 

Door het aantal gevonden reviews lijkt de literatuur op het gebied van PROMs voor slokdarmkanker 6 

relatief ‘volwassen’. Verschillende PROMs en PROMs uitkomsten per behandeling zijn vergeleken. 7 

Geconcludeerd kan worden dat er veel verschillende PROMs gebruikt worden om 8 

patiëntenuitkomsten te meten bij slokdarmkanker, maar de combinatie van de EORTC-QLQ-C30 en 9 

EORTC-QLQ-OES18 werd het meest gebruikt. Deze beide vragenlijsten hebben een zorgvuldig 10 

validatieproces doorlopen en zijn beschikbaar in het Nederlands. 11 

6.15.5 Conclusies 12 

De combinatie van EORTC-QLQ-C30 & EORTC-QLQ-OG25 sluit aan bij de praktijk. In POCOP en het 13 

NKF project worden deze gebruikt en dit zijn ook vragenlijsten die veelal voor onderzoeken worden 14 

gebruikt. Door hierbij aan te sluiten is er meer eenduidigheid in de uitvraag, eventueel geen dubbele 15 

uitvraag (registratie aan de bron) wat zorgt voor minder registratielast voor patiënt en arts. Alle 16 

domeinen die belangrijk zijn bevonden (prioriteit hebben gekregen) in de enquête, en meer, worden 17 

behandeld in deze vragenlijsten. De combinatie van vragenlijsten kan ook gebruikt worden voor 18 

maagkanker en hiermee wordt een bredere groep dus betrokken. Het exacte advies van de werkgroep 19 

is te vinden vooraan in dit document.  20 
 21 
 22 
 23 
 24 

 25 

 26 

  27 
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6.16 Bijlage 16: Achtergrondinformatie advies Varices 1 
	2 

6.16.1 Inventarisatie literatuur  3 
De uitkomsten van de inventarisatie van de literatuur voor PROMs voor varices zijn te lezen in Tabel 4 

16.  5 

 6 

Tabel 16: Uitkomsten literature search naar PROMs voor Varices 7 

Generiek Ziekte-specifiek Aspect-/domein specifiek 

Aantal: 5 Aantal: 6 Aantal: 1 

SF-36 Aberdeen Varicose Veins 
Questionnaire 

Symptom 
Rating Test  (depression /  
anxiety) 

EQ – 5D  Chronic Lower Limb Insifficiency  

SF-12  
 

Chronic Venous 
Insufficiency 
Questionnaire  

 

SF-8 
 

Specific Quality of-Life and 
Outomce Response Venous  

 

Nottingham    
Health Profile  

Varicose Veins  
Symptoms Questionnaire 

 

 Venous Insufficiency   
Epidemiological and Economic 
Study on Quality  of Life 
/Symptoms 

 

 8 

Wat viel er op?  Uit de meest recente review naar de kwaliteit (psychometrische eigenschappen) van 9 

de PROMs bij patiënten met varices blijkt een gebrek aan bewijs voor veel van deze tools. De SF-36 10 

lijkt de meest grondig geëvalueerde generieke tool voor varices patiënten en de AVVQ van de ziekte-11 

specifieke tools. Voor het bredere spectrum van vaatziekten wordt de VEINES/Sym als meest valide 12 

ziekte-specifieke vragenlijst aangewezen (the best we’ve got). De AVVQ is zo specifiek dat deze 13 

hiervoor niet geschikt lijkt.  14 

 15 

6.16.2 Inventarisatie praktijk   16 
 17 

o Van de 22 ziekenhuizen die gereageerd hebben tijdens de inventarisatie gebruiken 0 18 

ziekenhuis PROMs voor varices op dit moment. 1 ziekenhuis is in opstart, zij gaan de VEINES-19 

QoL-Sym-NL gebruiken.  20 

o Zorgladder faciliteert PROMs voor Varices. De expertraad Varices van Zorgladder heeft in 21 

2016 beoordeeld welke vragenlijsten geschikt zijn. De conclusie van Zorgladder Expertraad is 22 

te lezen in Bijlage 18.  Samengevat raden zij de VEINES-QOL/Sym (VQS), Venous Clinical 23 

Severity Score (VCSS) en de EQ-5D-5L aan als geschikte PROMs voor kwaliteitsevaluatie.  24 

 25 
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6.16.3 Domeinen gemeten door PROMs 1 
De werkgroep heeft geselecteerd welke vragenlijsten (vanuit de inventarisaties) geschikt zouden 2 

zijn om aan te raden voor landelijk (kwaliteitsinformatie) en lokaal (individuele patiëntenzorg) 3 

gebruik. Ze hebben hierbij alle vragenlijsten beoordeeld op basis van de volgende vragen: Is de 4 

PROM nuttig voor u als arts? Sluit deze PROM qua lengte en taalniveau aan bij de doelgroep? Meet 5 

deze PROM relevante uitkomsten door de zorgketen heen? Is deze PROM geschikt voor 6 

terugkoppeling in de spreekkamer? Zou u deze PROM aanraden voor landelijk/lokaal gebruik? Zij 7 

zijn tot de volgende selectie gekomen (alle vragen met Ja beantwoord):   8 

o VEnous INsufficiency Epidemiological and Economic Study on Quality of Life/ 9 

Symptoms questionnaires (VEINES-QOL/Sym): Enige instrument met degelijke 10 

validiteit voor het complete veneuze spectrum en combinatie van symptoom + kwaliteit 11 

van leven items.  12 

o Ter discussie: Chronic Lower Limb Insufficiency (CIVIQ): Enkel voor eenvoudige varices 13 

(max. C4). 14 

o Ter discussie: European Quality of Life Questionnaire (EQ-5D): Enkel wanneer er sprake 15 

is van kosten-effectiviteits/doelmatigheidsonderzoek. 16 

o De Self-reported VCSS (maar is geen PROM): van belang om klinische ernst in te 17 

schatten en te vergelijken met klinische opinie behandelaar.  18 

o Veneuze claudicatie score (geen PROM): nodig om diep veneuze aandoeningen uit te 19 

filteren en verder onderzoek cq. verwijzing te duiden 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 
 27 
 28 
  29 
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6.17 Bijlage 17: Longkanker symptoom vragenlijst 1 

 2 
PRO-CTCAE Klachtenlijst voor longkanker, onderdeel van de SYMPRO studie (juni 2019) 3 

 4 

VERMINDERDE EETLUST 5 

• Hoe ERG was uw VERMINDERDE EETLUST op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 6 

dagen?  7 

Ο Helemaal niet Ο Een beetje Ο Matig Ο Erg Ο Heel erg 8 

 9 

• In welke mate heeft VERMINDERDE EETLUST uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten 10 

BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?   11 

Ο Helemaal niet Ο Een beetje Ο Enigszins Ο Redelijk wat Ο Zeer veel 12 

 13 

OEST 14 

• Hoe ERG was uw HOEST op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?  15 

Ο Helemaal niet Ο Een beetje Ο Matig Ο Erg Ο Heel erg 16 

• In welke mate heeft HOESTEN uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de 17 

afgelopen 7 dagen?  18 

Ο Helemaal niet Ο Een beetje Ο Enigszins Ο Redelijk wat Ο Zeer veel 19 

 20 

BLOEDOPHOESTEN*  **  21 

• Hoe ERG was het BLOED OPHOESTEN op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 22 

dagen?  23 

Ο Helemaal niet Ο Een beetje (klein streepje bloed in het slijm) Ο Veel (mondjes vol bloed) 24 

 25 

KORTADEMIGHEID 26 

• Hoe ERG was uw KORTADEMIGHEID op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?  27 

Ο Helemaal niet Ο Een beetje Ο Matig Ο Erg Ο Heel erg 28 

• In welke mate heeft uw KORTADEMIGHEID uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten 29 

BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?  30 

Ο Helemaal niet Ο Een beetje Ο Enigszins Ο Redelijk wat Ο Zeer veel 31 

 32 

VERMOEIDHEID 33 

• Hoe ERG was uw VERMOEIDHEID OF GEBREK AAN ENERGIE op het SLECHTSTE MOMENT 34 

in de afgelopen 7 dagen? 35 

Ο Helemaal niet Ο Een beetje Ο Matig Ο Erg Ο Heel erg 36 

• In welke mate heeft uw VERMOEIDHEID OF GEBREK AAN ENERGIE uw gebruikelijke of 37 

dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?  38 

Ο Helemaal niet Ο Een beetje Ο Enigszins Ο Redelijk wat Ο Zeer veel 39 

 40 

VERSTOPPING 41 

• Hoe ERG was uw VERSTOPPING op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?  42 

Ο Helemaal niet Ο Een beetje Ο Matig Ο Erg Ο Heel erg 43 

 44 
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MISSELIJK 1 

• Hoe VAAK bent u MISSELIJK geweest in de afgelopen 7 dagen?  2 

Ο Nooit Ο Zelden Ο Soms Ο Vaak Ο Bijna voortdurend 3 

• Hoe ERG was uw MISSELIJKHEID op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?  4 

Ο Helemaal niet Ο Een beetje Ο Matig Ο Erg Ο Heel erg 5 

 6 

VERDRIETIG 7 

• Hoe VAAK hebt u zich VERDRIETIG OF ONGELUKKIG GEVOELD in de afgelopen 7 dagen?  8 

Ο Nooit Ο Zelden Ο Soms Ο Vaak Ο Bijna voortdurend 9 

• Hoe ERG waren uw VERDRIETIGE OF ONGELUKKIGE GEVOELENS op het SLECHTSTE 10 

MOMENT in de afgelopen 7 dagen?  11 

Ο Helemaal niet Ο Een beetje Ο Matig Ο Erg Ο Heel erg 12 

• In welke mate hebben VERDRIETIGE OF ONGELUKKIGE GEVOELENS uw gebruikelijke of 13 

dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?  14 

Ο Helemaal niet Ο Een beetje Ο Enigszins Ο Redelijk wat Ο Zeer veel 15 

 16 

ALGEMENE PIJN 17 

• Hoe VAAK hebt u PIJN gehad in de afgelopen 7 dagen?  18 

Ο Nooit Ο Zelden Ο Soms Ο Vaak Ο Bijna voortdurend  19 

• Hoe ERG was uw PIJN op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?  20 

Ο Helemaal niet Ο Een beetje Ο Matig Ο Erg Ο Heel erg  21 

• In welke mate heeft PIJN uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de 22 

afgelopen 7 dagen?  23 

Ο Helemaal niet Ο Een beetje Ο Enigszins Ο Redelijk wat Ο Zeer veel 24 

 25 

LICHAAMSTEMPERATUUR* 26 

• Was uw lichaamstemperatuur in de afgelopen 12 uur HOGER dan 38.2°C? 27 

Ο JA Ο NEE  28 

 29 

LICHAAMSGEWICHT* 30 

• Wat is uw GEWICHT op dit moment? 31 

 ___ KILO / Ο Ik heb me niet gewogen 32 

 33 

OVERIGE SYMPTOMEN 34 

Maak een lijstje van alle andere symptomen: 35 

1. _______________ 36 

Hoe ERG was dit symptoom op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen? 37 

 Ο Helemaal niet Ο Een beetje Ο Matig Ο Erg Ο Heel erg 38 

 39 

2. _______________ 40 

Hoe ERG was dit symptoom op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen? 41 

Ο Helemaal niet Ο Een beetje Ο Matig Ο Erg Ο Heel erg 42 

 43 

 44 
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3. _______________ 1 

Hoe ERG was dit symptoom op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen? 2 

Ο Helemaal niet Ο Een beetje Ο Matig Ο Erg Ο Heel erg 3 

 4 

4. _______________ 5 

Hoe ERG was dit symptoom op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen? 6 

Ο Helemaal niet Ο Een beetje Ο Matig Ο Erg Ο Heel erg 7 

 8 

5. _______________ 9 

Hoe ERG was dit symptoom op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen? 10 

Ο Helemaal niet Ο Een beetje Ο Matig Ο Erg Ο Heel erg 11 

 12 

*Dit is een aanvullend item ontwikkeld door de  het SYMPRO studieteam 13 

** Dit item alleen afnemen wanneer de klacht ‘hoest’ aanwezig is bij de patiënt 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 
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6.18 Bijlage 18: Beoordeling PROMs Varices door Zorgladder 1 

expertraad 2 

 3 
Uit Handboek Veneuze Aandoeningen V1.5 (Zorgladder 2018) 4 
 5 

Expertraad 6 

Op basis van het onderwerp en het type PROM wordt een breed samengestelde expertraad 7 

geformeerd. In iedere expertraad zit een afvaardiging van de bij het ziektebeeld betrokken 8 

wetenschappelijke verenigingen, behandelaars van de zorgaanbieders die deelnemen aan 9 

Zorgladder, een vertegenwoordiger van een aandoening specifieke patiëntenvereniging, aangevuld 10 

met bijvoorbeeld statistici, epidemiologen en onderzoekers op het gebied van kwaliteit van zorg. 11 

Gezamenlijk dragen zij zorg voor de wetenschappelijke onderbouwing van de dataverzameling, 12 

waaronder het vaststellen van de benodigde case-mix en klinische data, en data-analyse. Daarnaast 13 

geeft de expertraad advies omtrent de visualisatie van de resultaten in termen van wat aan wie wordt 14 

teruggekoppeld en in welke vorm. 15 

Introductie van de vragenlijsten 16 

De door de patiënt gerapporteerde uitkomsten van de behandeling van veneuze aandoeningen 17 

worden uitgevraagd door middel van drie vragenlijsten, namelijk de VEINES-QOL/Sym (VQS), 18 

Venous Clinical Severity Score (VCSS) en de EQ-5D-5L.   19 

 20 

De VEINES-QOL/Sym (kortweg VQS) is ontwikkeld door (Lamping, Schroter, Kurz, Kahn, & 21 

Abenhaim, 2003). Het is een aandoeningspecifieke patient-reported vragenlijst die kwaliteit van leven 22 

meet bij patiënten met chronische aderaandoeningen in de benen (in het Engels chronic venous 23 

disorders of the leg, kortweg CVDL genoemd). De VQS bestaat uit 26 items verdeeld over symptomen 24 

(10 items), beperkingen in dagelijkse activiteiten (9 items), tijd van de dag met grootste intensiteit (1 25 

item), verandering over het afgelopen jaar (1 item) en psychologische impact (5 items). De 26 

antwoorden zijn gewaardeerd op een 2- tot 7- puntschaal van intensiteit, frequentie of ‘agreement’. 27 

De vragenlijst is ontwikkeld om door de patiënt zelf te laten invullen. Als voordelen van de VQS 28 

worden onder andere genoemd dat het geschikt is voor het hele spectrum van CVDL-gerelateerde 29 

ziekten en snel en gemakkelijk toe te passen is. Het is een korte vragenlijst die binnen 10 minuten is 30 

in te vullen door de patiënt en eenvoudig is te incorporeren in clinical trails, epidemiologische studies 31 

en routine audits. Volgens (Lamping, Schroter, Kurz, Kahn, & Abenhaim, 2003) is de VQS bruikbaar 32 

voor zowel onderzoek als routine monitoring van de kwaliteit van zorg. Zeker als een en ander wordt 33 

gecombineerd met informatie over klinische uitkomsten en kosten. Dit zal artsen en managers in 34 

staat stellen om continue uitkomsten van zorg te evalueren en de praktijk te verbeteren door het 35 

identificeren van de sterke punten en tekortkomingen in de kwaliteit van zorg. In 2014 is de VEINES-36 

QOL/Sym vertaald naar het Nederlands en gevalideerd door (Van der Velden, Biemans, Nijsten, & 37 

Sommer, 2014).  38 

 39 

De Venous Clinical Severity Score, afgekort als VCSS, is oorspronkelijk een physician generated 40 

measurement, die wordt gebruikt om een conditie, behandeling en consequenties van veneuze 41 

aandoeningen te evalueren en te classificeren (Vasquez & Munschauer, 2010). De vragenlijst bestaat 42 

uit 9 klinische determinanten van veneuze aandoeningen, die kunnen worden gescoord op een drie 43 
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puntschaal van intensiteit van de klachten. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld pijn, varices, oedeem, 1 

pigmentatie, ontsteking, induratie, actieve ulcera, ulcus duur, omvang ulcus en compressie therapie. 2 

De vragenlijst is in UMC Maastricht vertaald naar een door patiënten in te vullen vragenlijst. Uit 3 

praktijkervaring blijkt dat deze vragenlijst binnen enige minuten is ingevuld.  4 

 5 

De vragenlijst EQ-5D-5L is een generieke vragenlijst die de gezondheidsstatus van patiënten meet 6 

(Van Reenen & Janssen, 2015). De vragenlijst omvat twee onderdelen. Het eerste is een beschrijvend 7 

deel over vijf dimensies (mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/ klachten en 8 

angst/depressie). Elke dimensie heeft vijf levels (geen problemen, een beetje problemen, matige 9 

problemen, erge problemen en extreme problemen). Het tweede onderdeel is de Visual Analogue 10 

Scale (VAS), die de algemene gezondheidstoestand op de dag waarop de vragenlijst wordt ingevuld 11 

kwantificeert. Deze vragenlijst bestaat uit een lijn van 100 mm lang waarvan de beide uiteinden staan 12 

voor extremen in de gezondheidstoestand – links best voorstelbare gezondheid (0 mm) en rechts de 13 

slechts voorstelbare gezondheid (100mm). De patiënt wordt gevraagd om op de lijn te markeren hoe 14 

de patiënt zijn gezondheid beoordeelt. De VAS wordt voor verschillende toepassingen gebruikt, zoals 15 

het meten van pijnintensiteit, kwaliteit van leven (De Boer et al 2004), depressie. Het is een 16 

gevalideerd meetinstrument om de algemene gezondheidstoestand te meten (Gudex et al 1995). Het 17 

invullen van deze vragenlijst vergt zo’n 1 minuut. De EQ-5D-5L is ontwikkeld door de EuroQol Group; 18 

een netwerk van internationale multidisciplinaire onderzoekers, die zijn gespecialiseerd in het meten 19 

van de gezondheidsstatus van patiënten. Voor het gebruik van de EQ-5D-5L is een licentie vereist via 20 

Euroqol.  21 

 22 

  23 
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6.19 Bijlage 19: Beoordeling PROMs Carpaaltunnelsyndroom 1 

door Zorgladder  2 

 3 
Uit Handboek Carpaal Tunnelsyndroom V1.1 (Zorgladder 2017). 4 
 5 
Introductie van de vragenlijsten 6 

Door de patiënt gerapporteerde uitkomsten van de behandeling van carpaal tunnel syndroom (CTS) 7 

worden uitgevraagd door middel van de Boston Carpal Tunnel Questionnaire (BCTQ) en de Visual 8 

Analoque Scale (VAS pijn). Dit Handboek CTS betreft een voorlopige standaard die Zorgladder 9 

aanhoudt, totdat experts uit het veld hierover hun definitieve oordeel hebben uitgesproken.  10 

 11 

Introductie van de vragenlijst Bij CTS worden twee vragenlijsten gebruikt, de Boston Carpal Tunnel 12 

Questionnaire (BCTQ) – ook wel de Levine Scale genoemd - en de Visual Analogue Scale (VAS pijn). 13 

De BCTQ is een veelgebruikte patient reported outcome vragenlijst voor het meten van door de 14 

patiënt ervaren uitkomsten van de behandeling van het carpaal tunnel syndroom (CTS) (Levine, et 15 

al., 1993). Daarmee is het een aandoeningsspecifieke vragenlijst die inzicht geeft in specifieke 16 

klachten behorend bij CTS en de mate van deze klachten tijdens het uitvoeren van gerelateerde 17 

handelingen (Smits, Ottenhof, Feitz, & Kreulen, 2014). De vragenlijst is ontwikkeld door Levine et al 18 

(1993) en bevat 19 vragen die zijn verdeeld over twee schalen: een Symptom Severity Scale (SSS) en 19 

een Functional Status Scale (FSS). De elf vragen in de SSS geven inzicht in de intensiteit van bij CTS 20 

kenmerkende klachten en de acht items van de FSS in de dagelijkse activiteiten waarbij de patiënt 21 

klachten ervaart. De BCTQ is valide, betrouwbaar en reproduceerbaar (e.g., Levine, et al., 1993; 22 

Carvalho Leite, Jerosch-Herold, & Song, 2006. Smits et al (2014) geven aan dat de BCTQ de potentie 23 

heeft om te discrimineren tussen zorgaanbieders en verbeteringen in de kwaliteit van zorg kan 24 

registreren. De BCTQ is in 2014 naar het Nederlands vertaald en gevalideerd (Smits, Ottenhof, Feitz, 25 

& Kreulen). Het invullen van de BCTQ duurt gemiddeld 5.6 minuten (Greenslade, Mehta, Belward, & 26 

Warwick, 2004).  27 

 28 

De VAS is een meetschaal om de mate van pijn te kwantificeren. Deze vragenlijst bestaat uit een lijn 29 

van 100 mm lang waarvan de beide uiteinden staan voor extremen in de mate van pijn – links geen 30 

enkele pijn (0 mm) en rechts de meest voorstelbare pijn (100mm). De patiënt wordt gevraagd om op 31 

de lijn te markeren in welke mate hij of zij pijnsensatie beleeft. De VAS is een valide meetinstrument 32 

om pijnintensiteit te meten (e.g. Gramling & Elliott, 1992; Jensen, Karoly, & Braver, 1986. Het 33 

invullen van deze vragenlijst vergt zo’n 1 minuut 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 
 40 

 41 

 42 

 43 

 44 
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6.20 Bijlage 20: Enquête inventarisatie ziekenhuizen 1 

 2 
PROMs inventarisatie NVvH 3 

 4 

Hartelijk dank dat u wilt deelnemen aan deze enquête van het project 'PROMs voor 13 5 

aandoeningen'. Binnen dit project wordt beoogd een landelijk advies te geven over de te gebruiken 6 

PROMs voor onderstaande aandoeningen.  7 

 8 

Om tot dit advies te komen zal geïnventariseerd worden welke PROMs er beschikbaar zijn, welke er 9 

momenteel gebruikt worden in de Nederlandse ziekenhuiszorg. Dit project is geïnitieerd door de 10 

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en wordt mogelijk gemaakt door middel van een 11 

subsidie van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten. 12 

 13 

Het project betreft de volgende aandoeningen:  14 

○ Aneurysma Aorta Abdominalis 15 

○ Carotis Stenose 16 

○ Carpale Tunnelsyndroom 17 

○ Heupfractuur 18 

○ Liesbreuk 19 

○ Longkanker 20 

○ Maagkanker 21 

○ Melanoom 22 

○ Morbide Obesitas 23 

○ Pancreaskanker 24 

○ Perifeer Arterieel Vaatlijden 25 

○ Slokdarmkanker 26 

○ Varices 27 

 28 

Uw feedback is voor ons erg belangrijk. Aan de hand van de resultaten van deze inventarisatie 29 

kunnen we het advies zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de reeds bestaande initiatieven.  30 

 31 

Het invullen van deze enquête duurt tussen de 2-10 minuten. 32 

De link is deelbaar. U kunt de enquête dus verder verdelen onder de staf of doorsturen naar 33 

personen in ziekenhuizen die meer van PROMs weten. 34 

 35 

U kunt de enquête invullen voor alle aandoeningen, maar het is ook mogelijk deze in te vullen voor 36 

een van de aandoeningen (klik dan op volgende tot u bij de voor u betreffende vragen komt).  37 

 38 

Als dank voor uw deelname willen we graag de resultaten van dit project met u delen. Daarnaast 39 

verloten wij 4 VVV-bonnen van €25,- onder de deelnemers van deze enquête.  40 

  41 

Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met Mirthe Groothuis via m.groothuis@dica.nl of 42 

06-37004977. 43 

 44 
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Inventarisatie PROMs voor 13 aandoeningen 1 

 2 

PROMs staat voor patient reported outcome measures.  Dit zijn vragenlijsten voor patiënten over 3 

bijvoorbeeld de kwaliteit van leven na een behandeling of het inventariseren van symptomen. Dit 4 

kunnen wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten zijn zoals de SF-36, EQ-5D, EORTC en FACT, 5 

maar ook zelf opgestelde vragenlijsten vanuit de poli. Wij zijn erg geïnteresseerd of u dergelijke 6 

vragenlijsten gebruikt. 7 

 8 

Gebruikt u voor een van de onderstaande aandoeningen PROMs binnen uw ziekenhuis of 9 

zorginstelling? 10 

- Aneurysma Aorta Abdominalis 11 

- Carotis Stenose 12 

- Carpale Tunnelsyndroom 13 

- Heupfractuur 14 

- Liesbreuk 15 

- Longkanker 16 

- Maagkanker 17 

- Melanoom 18 

- Morbide Obesitas 19 

- Pancreaskanker 20 

- Perifeer Arterieel Vaatlijden 21 

- Slokdarmkanker 22 

- Varices 23 

 24 

Per geselecteerde aandoening de volgende vragen:  25 

Hoeveel verschillende PROM(s) vragenlijsten gebruikt u voor Aneurysma Aorta Abdominalis? 26 

- 1 27 

- 2 28 

- 3 29 

- Anders, namelijk... 30 

 31 

Welke PROM(s) zijn dit? (wanneer de PROMs vragenlijst geen naam heeft, graag beschrijven 32 

wat de vragenlijst meet) 33 

 34 

Met welk doel gebruikt u de PROM(s)? (meerdere antwoorden mogelijk) 35 

- Terugkoppeling in de spreekkamer 36 

- Evaluatie interne kwaliteit 37 

- Externe kwaliteitsverbetering (benchmark) 38 

- Wetenschap 39 

 40 

Hoe tevreden bent u over: 41 

De deelname-aantallen van deze PROM(s)? 42 

De gebruiksvriendelijkheid van deze PROM(s) voor de patiënt, arts en registratiemedewerker? 43 

De bruikbaarheid van de resultaten van deze PROM(s)? 44 
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- Niet tevreden 1 

- Een beetje tevreden 2 

- Tevreden  3 

- Erg tevreden 4 

- Heel erg tevreden 5 

- N.v.t.  6 

 7 

Eventuele toelichting: 8 

 9 

Wat is uw functie? 10 

- Medisch-specialist 11 

- Verpleegkundige 12 

- Arts-assistent 13 

- Beleidsmedewerker 14 

- Kwaliteitsmedewerker 15 

- Registratiemedewerker 16 

- Anders, namelijk... 17 

 18 

Zijn er momenteel projecten (in opstart) op het gebied van PROMs binnen uw 19 

ziekenhuis/zorginstelling? 20 

 21 

Heeft u een specifieke PROM die u zou aanraden voor landelijk gebruik / het beste meet wat het 22 

ziekenhuis wil weten? Zo ja, waarom?  23 

 24 

Wilt u nog overige informatie kwijt over het gebruik van PROMs binnen uw ziekenhuis of 25 

zorginstelling?  26 

 27 

Einde van de enquête 28 

 29 

 30 

  31 
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6.21 Bijlage 21: Enquête vaststellen relevante PRO’s 1 

 2 

PROMs voor 13 aandoeningen 3 

 4 

Hartelijk dank dat u mee wilt denken met het project PROMs voor 13 aandoeningen. 5 

We zijn in deze fase van het project op zoek naar de essentiële thema’s/domeinen die uit de 6 

vragenlijsten voor patiënten (PROMs) naar voren moeten komen.  7 

 8 

Instructies:  9 

- Domeinen zijn de aspecten van gezondheid of functioneren die gemeten worden met 10 

een PROM-vragenlijst. U kunt hierbij denken aan pijn, angst, mobiliteit, kwaliteit van 11 

leven etc.  12 

- Wilt u middels deze enquête aangeven wat uws inziens vanuit de groep die u 13 

vertegenwoordigt (zorgprofessional, patiënt) de relevante domeinen zijn om in PROMs 14 

uit te vragen?  15 

 16 

Aandachtpunten: 17 

* We willen voor de belasting van arts en patiënt de vragenlijsten zo kort mogelijk houden. 18 

Selecteer daarom alleen de meest relevante domeinen. 19 

* Kies domeinen die aansluiten bij de belangrijkste keuzemomenten/aansluiten bij het zorgproces. 20 

* Stel jezelf de vraag: wat is nuttige informatie voor mij? 21 

    Bijv. voor patiënt:  22 

- Deze informatie wil ik graag bespreken met mijn arts/verpleegkundige in de 23 

spreekkamer. 24 

- Welke informatie wil ik over mezelf weten tijdens het zorgtraject? 25 

- Deze informatie kan helpen de zorg beter te maken (keuze-informatie). 26 

 27 

    Bijv. voor zorgprofessional:  28 

- Deze informatie wil ik graag bespreken met mijn patiënt. 29 

- Welke informatie wil ik hebben over mijn patiënt gedurende het zorgtraject? 30 

- Deze informatie kan helpen de zorg beter te maken (keuze-informatie). 31 

- Met deze informatie kan ik als zorgprofessional op betere kwaliteit van zorg sturen. 32 

 33 

Wij raden aan nu alvast een paar belangrijke domeinen te bedenken voordat u verder gaat. Klik 34 

vervolgens op "Volgende".   35 

 36 

Wat is uw rol/wie vertegenwoordigd u? 37 

- Medisch-specialist 38 

- Verpleegkundige 39 

- Patiënt 40 

- Anders, namelijk... 41 

 42 

Voor welke aandoening vult u deze enquête in?  43 

- Carpaletunnelsyndroom 44 
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- Liesbreuk 1 

- Heupfractuur 2 

- Melanoom 3 

- Longkanker 4 

- Pancreaskanker 5 

- Slokdarmkanker 6 

- Varices (chirurgisch behandeld) 7 

 8 

Welke van de onderstaande domeinen zijn relevant om te meten?  9 

1. Symptomen (algemeen) 10 

2. Ziekte-specifieke symptomen 11 

3. Pijn 12 

4. Vermoeidheid 13 

5. Slaapproblemen 14 

6. Cognitie 15 

7. Angst/zorgen 16 

8. Depressie/somberheid 17 

9. Uitvoeren van dagelijkse activiteiten 18 

10. Vitaliteit 19 

11. Problemen oplossen 20 

12. Uitvoeren van sociale activiteiten (sport, hobby’s) 21 

13. Uitvoeren van sociale rollen (werk, gezin, familie) 22 

14. Seksueel functioneren 23 

15. Ervaren gezondheid 24 

16. Ervaren kwaliteit van leven 25 

17. Gezondheidsverandering 26 

18. Onafhankelijkheid 27 

19. Anders, namelijk... 28 

 29 

Kunt u deze in volgorde van belangrijkheid zetten? 30 

Wilt u aangeven welke van de geselecteerde domeinen u het meest relevant vindt? Indien u meer 31 

dan 5 domeinen heeft geselecteerd geef dan de top 5 (1 meest belangrijk - 5 minder belangrijk). 32 

 33 

 34 

Zijn er essentiële thema's/domeinen/vragen die missen in de lijst? 35 

Bij overige domeinen kunt u bijvoorbeeld denken aan: participatie, support van vrienden/familie, 36 

financiële zorgen, eenzaamheid, littekens, relaties, zelfbeeld, concentratie, kortademigheid, 37 

aanpassingen in leefstijl (eetgedrag, roken, alcohol gebruik, beweging), etc.  38 

 39 

Einde van de enquête 40 

 41 

 42 

 43 

 44 
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