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SAMENVATTING
Chirurgen worden geacht beslissingen te nemen die zijn gebaseerd op het beste 

wetenschappelijke bewijs dat beschikbaar is over de behandeling van hun patiënten. 

Bovendien wordt verwacht dat zij belangrijke beslissingen ook in samenspraak met de 

patiënt nemen. De verspreiding van evidence-based chirurgie en het communiceren over 

wetenschappelijk bewijs met de patiënt wordt al tientallen jaren benadrukt. Echter, in de 

dagelijkse praktijk maken niet alle chirurgen daadwerkelijk gebruik van evidence-based 

chirurgie.

De studies in dit proefschrift zijn uitgevoerd om de huidige verspreiding van evidence-

based chirurgie in de chirurgische praktijk, en de communicatie van wetenschappelijk 

bewijs over behandelmogelijkheden met patiënten te verkennen, in het bijzonder door 

middel van zogenaamde keuzehulpen. In hoofdstuk 1 staan de achtergronden en doelen 

van dit proefschrift beschreven.

In hoofdstuk 2 worden de attitude, kennis en ervaren hindernissen van chirurgen en 

chirurgische verpleegkundigen gerapporteerd aangaande het principe van evidence-based 

chirurgie en de toepassing ervan. In het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam 

werden deelnemers uitgenodigd om de McColl et al. vragenlijst en de BARRIERS Scale 

in te vullen. Daarnaast werden de chirurgen uitgenodigd voor een quiz over recent 

verschenen wetenschappelijk bewijs. De attitude ten opzichte van evidence-based 

chirurgie was positief: 90% van de chirurgen was bekend met evidence-based termen, 

ten opzichte van 40% van de verpleegkundigen. Gemeenschappelijke hindernissen voor 

chirurgen voor het toepassen van wetenschappelijk bewijs waren tegenstrijdige resultaten 

(79%; 23/29 respondenten) en methodologische tekortkomingen in onderzoeksrapporten 

(73%; 21/29). Voor verpleegkundigen waren de belangrijkste hindernissen het niet bewust 

zijn van de beschikbaarheid van bewijs (67%, 49/73) en onbegrijpelijke rapportering van 

het onderzoek (59%, 43/73). Uit de quiz bleek dat chirurgen slechts de helft van het 

overtuigende wetenschappelijke bewijs toepasten dat eigenlijk tot een verandering van 

werkwijze zou moeten leiden. Wij pleiten daarom voor een voortdurende blootstelling aan 

beschikbaar wetenschappelijk bewijs. Ten eerste door middel van frequente bijeenkomsten 

ter kritische evaluatie van wetenschappelijke artikelen en ten tweede door het gebruik 

van bronnen met wetenschappelijke artikelen die reeds beoordeeld zijn op kwaliteit. 

Verpleegkundigen zullen waarschijnlijk profiteren van scholing in de basisvaardigheden 

van evidence-based chirurgie. 

In hoofdstuk 3 wordt de naleving van twee evidence-based richtlijnen beschreven. Deze 

richtlijnen werden ontwikkeld en geïmplementeerd in het jaar 2000 in het Academisch 

Medisch Centrum in Amsterdam. Door middel van retrospectief statusonderzoek 

evalueerden we de naleving van een richtlijn aangaande het bijhouden van de vochtbalans 

en een richtlijn met betrekking tot het meten van de lichaamstemperatuur postoperatief. 

In focusgroepen met verpleegkundigen werden belemmerende en bevorderende factoren 
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geïnventariseerd voor naleving van deze richtlijnen op de lange termijn. De genoemde 

factoren legden we in de vorm van vragenlijsten voor aan de artsen. Verpleegkundigen 

die betrokken waren bij de vochtbalans richtlijn (naleving 100%), verklaarden dat 

de richtlijn onmiddellijke voordelen bood op het gebied van veiligheid en tijdwinst. Zij 

noemden ook de unanieme steun van verpleegkundigen en artsen voor deze richtlijn 

als een belangrijke bevorderende factor. Omgekeerd verschilden de meningen van de 

verpleegkundigen en chirurgen over de lichaamstemperatuur richtlijn. De naleving ervan 

werd als ingewikkeld bestempeld (naleving 50%). Hoewel de richtlijn het routinematig 

meten van de lichaamstemperatuur bij postoperatieve patiënten ontmoedigt, waren 

de professionals van mening dat heden ten dage een aanzienlijk aantal patiënten niet 

binnen de criteria voor deze richtlijn past. Om de naleving van ziekenhuisrichtlijnen na 

hun introductie te bevorderen, moeten richtlijnen bij voorkeur van toepassing zijn op 

de overgrote meerderheid van de patiënten in de betreffende setting. Alle betrokken 

professionals dienen bewust te worden gemaakt van de directe voordelen van het naleven 

van de richtlijn, voor zichzelf en voor hun patiënten.

In hoofdstuk 4 wordt een grafische weergave gepresenteerd om de balans weer te 

geven tussen de voor- en nadelen van adjuvante therapie versus geen adjuvante therapie 

bij vrouwen met een intermediair risico stadium I endometriumcarcinoom. Dit werd 

geïllustreerd met behulp van het beschikbare wetenschappelijke bewijs over postoperatieve 

radiotherapie van het bekken om recidieven te voorkomen op basis van drie grote 

gerandomiseerde klinische studies. Een zogenoemde frequentieboom geeft de vijf mogelijke 

uitkomsten weer van een fictief cohort van 1000 patiënten die adjuvante radiotherapie 

ondergaan hebben. Deze weergave maakt duidelijk dat door adjuvante radiotherapie bij 

60 patiënten recidieven voorkomen worden (groep 1 en 2), echter bij een meerderheid 

van 908 patiënten geen recidief voorkomen wordt en de patiënt niet te lijden heeft van 

de straling (groep 3), maar 28 patiënten ernstige complicaties krijgen als gevolg van de 

adjuvante radiotherapie (groep 4) en 4 patiënten sterven door de radiotherapie (groep 5). 

We concludeerden dat deze grafische weergave de verschillende behandeluitkomsten van 

adjuvante therapie overzichtelijk samenvat en van praktische waarde kan zijn voor artsen en 

patiënten bij het nemen van een gezamenlijke beslissing hierover.

Hoofdstuk 5 bevat een systematisch literatuuroverzicht van de effecten van 

keuzehulpen voor patiënten die geconfronteerd worden met een te nemen beslissing 

over wel of geen chirurgische behandeling. We zochten in elektronische databanken naar 

gecontroleerde studies over keuzehulpen voor patiënten met zowel operatieve als andere 

behandelmogelijkheden. Deze studies evalueerden het effect op de feitelijk gemaakte 

behandelkeuze. Daarnaast werden de effecten van de keuzehulpen op kennis, keuzestress 

(vrije vertaling van de Engelse term decisional conflict), angst, kwaliteit van leven, patiënt 

betrokkenheid, tevredenheid, mortaliteit, morbiditeit en kosten samengevat. We vonden 

17 studies van goede methodologische kwaliteit. Patiënten in de keuzehulpgroep kozen 

minder vaak voor de meest invasieve behandeling (RR 0,80, 95% BI 0,67 tot 0,95). Zij 



Samenvatting en toekomstperspectiven

141

Chapter

10

hadden meer kennis over de behandelmogelijkheden (MD 8,99, 95% BI 3,20 tot 14,78), 

en ervaarden minder keuzestress (MD -5,04; 95% BI -7,10 tot -2,99). Er was geen verschil 

in angst en kwaliteit van leven. Hierom menen wij dat zij een plaats verdienen in de 

chirurgische praktijk om chirurgen en patiënten te helpen om weloverwogen en gedeelde 

besluiten over behandelingen te nemen.

In hoofdstuk 6 staat beschreven welke informatie chirurgen op de polikliniek bespreken 

met patiënten die een aneurysma van de abdominale aorta hebben, en wel met betrekking 

tot hun aandoening en de behandelmogelijkheden. Nederlandse vaatchirurgen maakten 

audio-opnamen van het consult met hun patiënten. Deze opnames werden gescoord op 

vijf wettelijk verplicht te bespreken categorieën van informatie over: (1) de aandoening, 

(2) de procedure en het doel van operatie, (3) de gevolgen en risico’s van de operatie, (4) 

‘waakzaam wachten’ en (5) een individuele prognose met betrekking tot de individuele 

gezondheidstoestand. Een categorie werd beschouwd als adequaat besproken, indien ten 

minste één van de onderliggende items werd genoemd. In totaal werden 35 consulten 

opgenomen. Er waren 13 patiënten met een aneurysma van <5,5 cm, en 22 patiënten met 

een diameter ≥ 5,5 cm (wat een reden is om te opereren). In geen enkel consult kwamen 

alle vijf categorieën aan bod. Hoewel de meeste patiënten informatie kregen over de 

aan hen voorgestelde behandeling (11 van de 13 en 19 van de 22), werd de alternatieve 

behandelmogelijkheid niet altijd vermeld (4 van 13 en 14 van de 22). We concludeerden 

dat patiënten met een abdominaal aneurysma inconsistent worden geïnformeerd over 

hun aandoening en de verschillende beschikbare behandelmogelijkheden. Regelmatig 

wordt minder informatie verstrekt dan wat wettelijk gezien verplicht is. Dit gegeven kan 

gedeelde besluitvorming belemmeren.

In hoofdstuk 7 wordt de ontwikkeling en evaluatie van een keuzehulp voor patiënten 

met een asymptomatisch aneurysma van de abdominale aorta uiteengezet. Een 

multidisciplinair team formuleerde criteria op het gebied van ontwerp, medische inhoud en 

functionaliteit voor de keuzehulp die zich vooral richt op gebruikers van oudere leeftijd. De 

keuzehulp werd ontwikkeld volgens de geldende internationale kwaliteitsnorm (IPDAS). 

Een groep van 15 patiënten met een abdominaal aneurysma evalueerde de keuzehulp 

op CD-ROM. Deze bevat informatie over de aandoening, risico’s en voordelen van de 

electieve operatie en van het afwachtende beleid. Bovendien geeft deze het individuele 

risico op ruptuur en operatiecomplicaties weer, op basis van de aneurysma diameter en het 

risicoprofiel van de patiënt. Chirurgen en patiënten waren positief over de keuzehulp. We 

concludeerden dat de keuzehulp een eenvoudig en praktisch instrument is om patiënten te 

informeren over de voors en tegens van de verschillende behandelmogelijkheden, en om 

chirurgen te helpen deze informatie te delen op een evidence-based en uniforme manier.

Hoofdstuk 8 omvat een gerandomiseerde klinische studie waarin de in hoofdstuk 7 

beschreven keuzehulp over behandelmogelijkheden voor patiënten met een aneurysma 

van de abdominale aorta wordt vergeleken met de gebruikelijke zorg, te weten de 

informatie zoals besproken door de chirurg. De studie werd uitgevoerd in zes ziekenhuizen 



142

in de regio Amsterdam. De primaire uitkomstmaat was keuzestress een maand na 

inclusie. Secundaire uitkomsten waren kennis, angst en tevredenheid. In totaal werden 

178 patiënten geïncludeerd. Keuzestressscores verschilden niet significant tussen de 

keuzehulpgroep en de reguliere informatie groep (22 versus 24 op een 0-100 schaal, p = 

0,33). Patiënten in de keuzehulpgroep hadden significant meer kennis (10.0 versus 9,4 op 

1 tot 13 schaal; p = 0,04), terwijl angstscores (4.4 en 5.0 op een 0-21 schaal p = 0,73) en 

tevredenheidscores (74 en 73 betreffende een 0-100 schaal p = 0,81) vergelijkbaar waren 

in beide groepen. We concludeerden dat het veilig lijkt om een   keuzehulp te gebruiken 

als aanvulling op de reguliere chirurg-patiënt communicatie, aangezien de keuzehulp niet 

leidt tot meer angst en geen invloed heeft op gezondheidsuitkomsten. Beslissingen over 

de behandeling van een abdominaal aneurysma kunnen met behulp van de keuzehulp in 

samenspraak genomen worden. Echter, de effecten van de keuzehulp op het verminderen 

van keuzestress of het verbeteren van de tevredenheid zijn voor deze patiënten, op zijn 

best, zeer beperkt.

Hoofdstuk 9 gaat over de wijze waarop we de scores moeten interpreteren van de 

numerieke schaal waarmee keuzestress gemeten wordt (Decisional Conflict Scale). In het 

Academisch Medisch Centrum in Amsterdam verzamelden we uitspraken over het gedrag 

en de emoties die mensen ervaren wanneer zij een besluit moeten nemen. We nodigden 

zowel patiënten als gezond ziekenhuispersoneel uit om de intensiteit van keuzestress die 

elk van deze uitspraken tot uitdrukking brengt, te beoordelen op een schaal van 1 tot 

10. Deelnemers deden 363 uitspraken over gedrag en emoties tijdens besluitvorming. 

Gebaseerd op de nauwkeurigheid van de mediane scores van intensiteit van keuzestress, 

werden negen uitspraken geselecteerd. 

Met behulp van logistische regressieanalyse werden associaties berekend tussen de 

keuzestress scores van patiënten die op dat moment voor een behandelkeuze stonden, 

en het al dan niet aanwezig zijn van het gedrag en de emoties zoals weergegeven in de 

negen geselecteerde uitspraken. Bij 100 patiënten die voor een behandelkeuze stonden, 

werd een hogere keuzestressscore geassocieerd met een lagere kans voor ‘de beslissing 

direct nemen’. De odds ratio (OR) was 0,96 (95% BI 0,93 tot 0,98, met andere woorden 

per punt stijging op de keuzestress schaal werd de kansverhouding op het direct nemen 

van de beslissing kleiner met een factor 0,96). De kansen op ‘regelmatig piekeren’ (OR 

1,05, 95% BI 1,02 tot 1,08) en ‘zenuwachtig gevoel bij het denken aan de beslissing’ (OR 

1.04, 95% BI 1,01 tot 1,06) werden groter bij meer keuzestress. We concludeerden dat 

toekomstige gebruikers van de keuzestress schaal er rekening mee kunnen houden dat 

lagere keuzestress scores worden geassocieerd met minder piekeren, minder nervositeit, 

en het minder uitstellen van de keuze.

In hoofdstuk 10 worden de studies in dit proefschrift samengevat. Resultaten van de 

studies worden bediscussieerd en toekomstperspectieven besproken voor wat betreft de 

verspreiding van evidence-based chirurgie en het communiceren over wetenschappelijk 

bewijs met de patiënt, in het bijzonder door middel van keuzehulpen.
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TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Toekomstige uitdagingen voor de verspreiding van evidence-based 
chirurgie

Volgens het verandermodel van Prochaska bevindt de verspreiding van evidence-based 

chirurgie zich op dit moment in de voorlaatste fase,1 wat inhoudt dat er veel actie wordt 

ondernomen om het paradigma van evidence-based chirurgie te verspreiden. De volgende 

fase van dit model bestaat uit behoud of terugval (zie figuur). Om evidence-based chirurgie 

te kunnen blijven uitoefenen, staan   we voor twee uitdagingen. De eerste is voortdurend 

op de hoogte te blijven van nieuwe en relevante studies en om dit wetenschappelijke 

bewijsmateriaal te verspreiden in de vorm van bruikbare samenvattingen en richtlijnen 

voor de dagelijkse praktijk.2,3 De tweede uitdaging is om evidence-based chirurgie op 

te nemen in alle aspecten van de praktijk, zoals in de operatiekamer, de polikliniek, de 

verpleegafdelingen en bij overdrachten, in plaats van het te beperken voor gebruik tijdens 

educatieve activiteiten. De komende generaties van chirurgen en verpleegkundigen 

hebben structureel onderwijs genoten in evidence-based chirurgie tijdens hun opleiding. 

Wellicht ervaren zij minder belemmeringen dan wij vonden in de studies opgenomen in 

dit proefschrift bij het beoordelen van wetenschappelijke literatuur en het toepassen van 

wetenschappelijke onderzoeksresultaten in de dagelijkse chirurgische praktijk.

Het louter verspreiden van het paradigma van de evidence-based chirurgie is niet 

genoeg om de daadwerkelijke implementatie ervan te bereiken. Een recent systematisch 

literatuuroverzicht over de implementatie van evidence-based geneeskunde vond een 

aantal organisatorische, infrastructurele oplossingen voor het bevorderen van evidence-

Figuur. Verandermodel van Prochaska.1

Terugval

OverdenkingBehoud

Actie Vastberadenheid

Pre-overdenking



144

based geneeskunde.4 Nationale en internationale organisaties inclusief het management 

zouden het paradigma moeten aanbevelen en ondersteunen, onderwijs zowel tijdens als 

na de opleiding en individuele ondersteuning in de vorm van mentoren of rolmodellen op 

de afdeling. Doordat de oplossingen in dit literatuuroverzicht werden gerapporteerd door 

de professionals zelf, zullen ze waarschijnlijk voldoen aan hun behoeften. Het empirische 

bewijs van het effect van de genoemde implementatie-interventies ontbreekt echter nog. 

Er zijn valide en betrouwbare instrumenten beschikbaar voor het meten van evidence-

based gedrag.5 Toekomstige implementatiestudies zouden dus daadwerkelijk kunnen 

meten of professionals en gezondheidszorg organisaties werken op een evidence-based 

manier.

Patiënten betrekken bij de besluitvorming 

Dit proefschrift beschouwt ook de inconsistente communicatie van wetenschappelijk bewijs 

naar patiënten. Het lijkt misschien contra-intuïtief om patiënten in de besluitvorming te 

betrekken, omdat de chirurg veelal wordt gezien als de expert die exact weet welke keuze 

voor een specifieke patiënt de juiste is. Echter, kennis en wetenschappelijk bewijsmateriaal 

kunnen niet leidend zijn in beslissingen zonder rekening te houden met waarden en 

voorkeuren. De juiste keuze van een behandeling is dus niet enkel een kwestie is van 

toepassing van kennis of wetenschap.

Patiënten zijn over het algemeen meer dan bereid om deel te nemen aan de 

besluitvorming nadat zij grondig geïnformeerd zijn.6,7 De waardering van de verschillende 

uitkomsten van een behandeling blijkt sterk te verschillen tussen patiënten en tussen 

artsen en patienten.8,9 In meerdere studies wordt gepleit voor het expliciet betrekken 

van de voorkeuren van de patiënt in de besluitvorming om een misdiagnose van zijn 

of haar voorkeur te voorkomen.10 Onnodige operaties kunnen bijvoorbeeld worden 

voorkomen bij patiënten bij wie een operatie-indicatie bestaat, maar die het risico van 

operatiecomplicaties niet willen nemen of die het herstelproces van een operatie niet 

willen doorlopen.

Het communiceren van bewijs en het delen van behandelbeslissingen in 
de toekomst

In dit proefschrift hebben we beschreven dat het gebruik van keuzehulpen in de chirurgie 

gunstige effecten heeft op patiëntniveau. De effecten op het niveau van de dagelijkse 

chirurgische praktijk zijn nog onvoldoende duidelijk. Beïnvloedt de inzet van een keuzehulp 

de consulttijd, of het aantal consulten dat nodig is om tot een beslissing te komen? 

Wanneer zou het beste moment zijn om de keuzehulp aan te bieden: direct na verwijzing 

door de huisarts, tijdens het eerste bezoek op de polikliniek, of pas wanneer patiënten 

vragen om meer informatie?

Keuzehulpen zijn hulpmiddelen die verder gaan dan reguliere patiënten informatie, 

doordat zij expliciet de voorkeuren en waarden van patiënten verkennen. Het enkel 
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inzetten van hulpmiddelen op zich is echter niet voldoende: we moeten patiënten 

daadwerkelijk zien te betrekken bij de besluitvorming. Een beperking van het onderzoek 

in dit proefschrift is dat we de communicatie over wetenschappelijk bewijs onderzochten 

tijdens voorkeursgevoelige beslissingen, ervan uitgaande dat zowel artsen als patiënten zich 

bewust waren van het feit dat meerdere behandelmogelijkheden bestonden  . We hebben 

niet gemeten of dit bewustzijn daadwerkelijk aanwezig was, terwijl dit een voorwaarde is 

voor het maken van gedeelde beslissingen over behandelingen.10-12 Onze bevinding dat 

alternatieve behandelmogelijkheden niet standaard worden besproken in de spreekkamer, 

kan een gevolg zijn van chirurgen die in hun communicatie worden beïnvloed door hun 

eigen, al bestaande voorkeuren met betrekking tot behandelmogelijkheden.

Toekomstige studies moeten duidelijk maken of besef van de aanwezigheid van een 

keuze er überhaupt is tijdens het consult, vooral bij patiënten. Indien dit niet het geval is, 

zouden interventies allereerst gericht moeten worden op het attent maken van patiënten 

op het bestaan van meerdere behandelmogelijkheden.

Bij gedeelde besluitvorming communiceren artsen wetenschappelijk bewijsmateriaal 

over de risico’s en voordelen van de behandelmogelijkheden, terwijl patiënten hun 

voorkeuren en waarden aangeven.6,13 Artsen wordt geadviseerd om eerst de keuze 

te introduceren, daarna de opties te beschrijven, bijvoorbeeld door het gebruik van 

keuzehulpen, en vervolgens de patiënt te helpen met het bepalen van diens voorkeur, 

gevolgd door het gezamenlijk nemen van de beslissing.11 Het ‘Salzburg Statement on 

Shared Decision Making’ is opgesteld om een beroep te doen op patiënten en artsen 

om samen te werken voor dit doel.13 Dit suggereert dat de implementatie van gedeelde 

besluitvorming in het verandermodel van Prochaska het stadium van ‘vastberadenheid’ 

voorbij is (zie figuur).1 De volgende stap - het ondernemen van acties - wordt nu genomen 

door de wereldwijde ontwikkeling van keuzehulpen.14,15 Het stadium van algemene 

acceptatie van het paradigma van gedeelde besluitvorming is echter nog niet bereikt, wat 

wel kan worden gezegd van evidence-based chirurgie.

Het is aangetoond dat het louter ontwikkelen en vrijelijk toegankelijk maken van 

keuzehulpen niet voldoet om gedeelde besluitvorming te implementeren in de praktijk.16 

Een keuzehulp waarin patiënten worden uitgenodigd om hun behandelvoorkeur te 

overwegen, is niet hetzelfde als de patiënt in de spreekkamer expliciet uit te nodigen 

tot gedeelde besluitvorming. Er moet een cultuur worden gecreëerd waarin professionals 

gedeelde besluitvorming beschouwen als een noodzakelijke vaardigheid. Bovendien 

moeten gerapporteerde hindernissen zoals onvoldoende tijd, onmogelijkheid om 

gedeelde besluitvorming in te passen in de organisatorische routines en de perceptie van 

professionals dat ze al gedeelde besluitvorming toepassen, overkomen worden.17-19 Er 

wordt gepleit om in evidence-based richtlijnen suggesties te incorporeren over hoe het 

wetenschappelijke bewijsmateriaal gecommuniceerd dient te worden naar de patiënt, 

of zelfs om keuzehulpen in elke evidence-based richtlijn te verwerken.20-22 Prospectieve 

studies die de effecten van deze interventies onderzoeken, ontbreken echter tot op heden.
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Casuïstiek patiënt

Aan het einde van dit proefschrift keren we terug naar de casus beschreven in hoofdstuk 

1. De patiënt werd deelnemer aan de gerandomiseerde klinische studie uit hoofdstuk 8, 

waarin hij werd toegewezen aan de keuzehulpgroep. Na het doorlopen van de keuzehulp, 

begreep hij dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor het opereren van 

aneurysmata van dezelfde diameter als de zijne. Hij was bovendien terughoudend om 

het risico op operatiecomplicaties te nemen vanwege zijn wijn-webwinkel. De chirurg 

en patiënt kwamen overeen dat voorlopig een ‘waakzaam wachten’ beleid gevoerd zou 

worden, met halfjaarlijkse controles in de vorm van echografie.

Deze casus toont hoe evidence-based chirurgie kan worden verspreid door 

wetenschappelijk bewijsmateriaal over de aandoening en behandelmogelijkheden van het 

abdominale aneurysma te communiceren naar patiënten door middel van een keuzehulp. 

Hoewel dit scenario plaatsvond in onderzoeksverband, kan het communiceren van 

wetenschappelijk bewijsmateriaal en het delen van de besluitvorming over behandelingen 

al starten in de huidige praktijk, mits chirurgen zich realiseren dat de instemming van hun 

patiënten voor de behandelmogelijkheid van hun eigen voorkeur niet vanzelfsprekend is. 
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