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Als je het pad van kwaliteit volgt, kunnen er schijnbaar vanuit het niets

prachtige inzichten, gedachten en oplossingen ontstaan.

Robert M. Pirsig, filosoof en schrijver
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Kwaliteitsbewaking van de thoraxchirurgische zorg

Onze medische wereld is continue in beweging. Ook op het gebied van de 

zorg voor longkanker patiënten, volgen nieuwe ontwikkelingen zich snel op. 

Door innovaties op het gebied van minimaal invasieve chirurgie en nieuwe 

behandelopties voor patiënten met longkanker (i.e. immunotherapie), zijn de 

behandelopties uitgebreid. Nieuwe diagnostische technieken zorgen ervoor 

dat de nauwkeurigheid van het stadiëren toeneemt, waardoor er met grotere 

zekerheid het juiste behandelplan ingezet kan worden. Al deze innovaties hebben 

er toe geleid dat de patiëntenpopulatie die in aanmerking komt voor een vorm 

van anti-tumorbehandeling (i.e. chemotherapie, radiotherapie, chirurgie of een 

multimodaliteitsbehandeling) is uitgebreid. Met de vergrijzing van de bevolking, 

zullen het aantal patiënten met chronische ziekten die een (curatieve) behandeling 

voor longkanker ondergaan, toenemen. In een tijdperk van economische crisis en 

bezuinigen in de zorg, leveren de vaak kostbare behandelingen een extra uitdaging 

voor de zorg op. Om een zorgstelsel gebaseerd op solidariteit te kunnen behouden, 

zullen de zorgprocessen gereorganiseerd moeten worden, zodat het leveren van 

kwalitatief hoogstaande, kost-effectieve en toegankelijke zorg gecontinueerd kan 

worden voor alle lagen van de bevolking. Door kwaliteitsbewaking van de zorg, 

kan er aan deze eisen voldaan worden.

Het meten van kwaliteit.

‘kwaliteit is de mate waarin het geheel van eigenschappen (het gerealiseerde) van een 

product, proces en dienst voldoet aan de eraan gestelde eisen (norm of verwachtingen), 

die voortvloeien uit een gebruikersdoel’ (Raad voor Gezondheidsonderzoek, 1990)

Bij het meten van kwaliteit van de zorg wordt er gekeken naar verschillende 

kwaliteitsdomeinen waar ‘kwalitatief hoogstaande’ zorg aan dient te voldoen (Tabel 

1). Wat ‘kwalitatief hoogstaande’ zorg inhoud, is afhankelijk van het perspectief van 

de betrokkenen. Zo zal vanuit het oogpunt van een zorgprofessional effectiviteit 

een belangrijk kwaliteitsdomein zijn maar zal een zorginstelling efficiëntie hoog 

in het vaandel hebben staan. Voor een patiënt zullen doelgroepgerichtheid, 

toegankelijkheid, veiligheid en tijdigheid belangrijke aspecten van de zorg zijn. 

Om onze zorg aan al deze niveaus te laten voldoen, zal continue kwaliteitsevaluatie 

noodzakelijk zijn.
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Tabel 1. Kwaliteitsdomeinen publieke gezondheidszorg (De Koning & Hoeijmakers, 2007).

Kwaliteitsdomeinen Definitie

Effectiviteit De mate waarin (vooraf ) geformuleerde doelstellingen in de praktijk worden 
bereikt

Tijdigheid Op het juiste tijdstip aanbieden van (preventieve) zorg en voorkomen van 
onnodige wachttijden na een positieve screeningsuitslag

Efficiëntie Zorg die verspilling vermijdt

Veiligheid Vermijden van schade bij interventies die bedoeld zijn voor het bevorderen 
van de gezondheid

Toegankelijkheid Toegang tot (zorg)voorzieningen en interventies wordt niet belemmerd 
door persoonlijke kenmerken zoals geslacht of etniciteit

Doelgroepgerichtheid Respecteren van voorkeuren, noden en waarden van doelgroepen en 
daarnaar handelen

Het meten van kwaliteit van de zorg geschiedt middels zogenoemde 

kwaliteitsindicatoren. Een kwaliteitsindicator is een kwantitatieve maat die de 

verschillende kwaliteitsdomeinen ‘meetbaar’ maakt. Donabedian heeft een model 

ontwikkeld waarin de kwaliteitsindicatoren worden opgedeeld op basis van het 

aspect van de zorg waar de indicator betrekking op heeft. Structuurindicatoren 

geven informatie over de organisatie van de zorg, procesindicatoren hebben 

betrekking op het verloop van processen en uitkomstindicatoren weerspiegelen 

de uitkomst van de zorg. Veel van de gebruikte kwaliteitsindicatoren zijn 

ontwikkeld op basis van consensus tussen verschillende zorgprofessionals. Onze 

literatuurreview van studies naar kwaliteitsindicatoren, leverde een set van negen 

‘evidence-based’ kwaliteitsindicatoren op, die de basis kunnen vormen van 

kwaliteitsverbetering in de thoraxchirurgische zorg [hoofdstuk 3 en 4].

Structuurindicatoren
Een samenspel van patiënt-, arts- en ziekenhuisgebonden factoren bepalen de 

uitkomst van de zorg. Zo blijkt er voor een aantal complexe chirurgische ingrepen 

zoals oesofagus- en pancreasresecties een duidelijke relatie te bestaan tussen het 

aantal uitgevoerde operaties (i.e. ziekenhuis volume) en mortaliteit. In ziekenhuizen 

met een hoog jaarlijks volume, wordt er een significant lager sterfte getal gezien, 

vergeleken met ziekenhuizen met een laag jaarlijks volume. Deze relatie lijkt 

ook aanwezig voor de chirurgische behandeling van longkanker [hoofdstuk 

4]. Om deze reden is volume sinds 2012 een kwaliteitsindicator, waarbij ieder 

ziekenhuis waar thoraxchirurgie voor longkanker bedreven wordt, er minimaal 20 

anatomische resecties per jaar uitgevoerd dienen te worden. Ondanks dat volume 

wordt gebruikt als maat voor kwaliteit, dienen enkele vraagstukken zich aan. Zo 
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is er nog veel onduidelijkheid omtrent het optimale aantal resecties, waarbij de 

verhouding tussen volume en mortaliteit maximaal is. Deze vraag zal met de 

huidige literatuur onbeantwoord blijven, aangezien de studies die deze relatie 

onderzoeken verschillende en arbitraire volumegrenzen hanteren [hoofdstuk 4]. 

Tevens is het ook niet duidelijk of de samenstelling van de patiëntenpopulatie 

verschilt tussen ziekenhuizen met een hoog en een laag jaarlijks volume. Behalve 

het ziekenhuisvolume blijkt de specialisatiegraad van een ziekenhuis ook een 

ziekenhuisgebonden factor die relatie houdt met mortaliteit na een longkanker 

operatie. De sterfte blijkt significant lager in een opleidingsziekenhuis vergeleken 

met een ziekenhuis waar geen opleiding tot medisch specialist geboden wordt. 

Het is van belang dat we begrijpen welk achterliggende processen leiden 

tot een betere uitkomst. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat betere 

facilitaire voorzieningen en de aanwezigheid van voldoende hooggekwalificeerd 

personeel, leiden tot betere chirurgische uitkomsten in opleidingsziekenhuizen 

met een hoog jaarlijks volume. Ook de multidisciplinaire benadering in veel 

opleidingsziekenhuizen, zal bijdragen aan de superieure uitkomsten [hoofdstuk 

4]. Naast ziekenhuis gebonden factoren, spelen arts-gebonden factoren een 

rol in de uitkomsten van de zorg. Lagere postoperatieve sterfte wordt gezien 

na chirurgische ingrepen verricht door gespecialiseerde thoraxchirurgen in 

vergelijking met algemeen chirurgen [hoofdstuk 4].

Procesindicatoren
Het diagnostische traject

Procesindicatoren hebben betrekking op de diagnostiek en de behandeling van 
patiënten met longkanker. Het verrichten van een Positron Emissie Tomografie- 
Computertomografie (PET-CT) in het diagnostische traject van patiënten met 
longkanker, blijkt van cruciaal belang. Een groot aantal studies laten zien dat 
de nauwkeurigheid van de stadiëring toeneemt, indien er gebruik wordt 
gemaakt van een PET(-CT) in plaats van een CT scan als primaire diagnostische 
modaliteit [hoofdstuk 3]. Ondanks het uitgebreide bewijs voor het gebruik van 
de PET(-CT) als primair diagnosticum, is de inter-institutionele variatie van het 
gebruik van de PET(-CT) aanzienlijk. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat 
niet in ieder ziekenhuis waar thoraxchirurgie bedreven wordt, een PET scan 
aanwezig is. De invasieve diagnostiek in de vorm van endo-echografie (i.e. EUS 
en EBUS) met het verkrijgen van weefsel voor de pathologische bevestiging 
van lonkanker, vormt de tweede stap in het diagnostische traject. Net zoals 
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bij de PET(-CT), zorgen deze invasieve diagnostische modaliteiten voor een 
accurate stadiëring en een afname van het aantal futiele thoraxchirurgische 
ingrepen [hoofdstuk 3]. Door optimalisatie van het diagnostische proces en 
toegenomen nauwkeurigheid, zal de kwaliteit van de longchirurgische zorg 
toenemen en de kosten afnemen.

Behandeling van longkanker
De preoperatieve behandeling met chemoradiatie bij patiënten met stadium III 

longcarcinoom, is een ‘evidence-based’ kwaliteitsindicator waarbij chemoradiatie 

resulteert in een betere overleving in vergelijk met chemotherapie [hoofdstuk 4]. 

Ondanks de vele studies op het gebied van de longchirurgische behandeling, zijn 

er maar weinig grote gerandomiseerde studies die de verschillende chirurgische 

benaderingen (i.e. minimaal invasieve chirurgie, thoracotomie) met elkaar 

vergelijken. Op basis van kleine, niet gerandomiseerde studies in patiënten met 

een stadium I-II longcarcinoom, lijken minimaal invasieve chirurgie en een open 

benadering vergelijkbare oncologische uitkomsten te geven [hoofdstuk 3]. Wel 

resulteert een minimaal invasieve benadering in minder morbiditeit (i.e. significant 

minder pijn).

Op het gebied van het type parenchymresectie (i.e. sublobaire resectie, 

lobectomie en pneumonectomie) lijkt er duidelijk bewijs voor het verrichten van 

een sleeve resectie in plaats van een pneumonectomie bij patiënten met een 

stadium I-III longcarcinoom. Een sleeve resectie resulteert in een betere overleving 

[hoofdstuk 3]. Voor de chirurgische behandeling van stadium I longcarcinoom 

zijn aanwijzingen dat een segmentectomie en een lobectomie vergelijkbare 

oncologische resultaten opleveren in een geselecteerde patiëntenpopulatie 

[hoofdstuk 3]. Met name patiënten met tumoren kleiner dan 2 cm en patiënten 

met een beperkte pulmonale reserve, lijken profijt te hebben van een beperkte 

anatomische resectie. Postoperatieve behandeling is geïndiceerd bij patiënten met 

een stadium II-III longcarcinoom waarbij patiënten behandeld met postoperatieve 

chemotherapie een significant overlevingsvoordeel hebben ten opzichte van 

patiënten die geen postoperatieve behandeling ontvangen [hoofdstuk 4].
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Uitkomstindicatoren
Van oudsher worden uitkomsten zoals mortaliteit en morbiditeit gebruik om 

de uitkomsten van een chirurgische resectie te beschrijven. Ondanks dat 

deze uitkomsten klinisch zeer relevant zijn, kleven er enkele bezwaren aan het 

gebruik van deze uitkomstmaten als weerspiegeling van de kwaliteit van de 

longchirurgische zorg. Mortaliteit wordt door veel meer factoren beïnvloed dan 

alleen het type resectie. Ook patiëntenfactoren zoals leeftijd, comorbiditeit en 

algehele conditie bepalen de kans op sterfte na een operatie. Tevens is het zo 

dat de mortaliteit na een longchirurgische operatie gemiddeld 2% bedraagt. Dit 

relatief lage sterftegetal zorgt ervoor dat het discriminerend vermogen van deze 

kwaliteitsindicator niet optimaal is. Dit wil zeggen dat het moeilijk is om op basis van 

mortaliteit, goed presterende ziekenhuizen te onderscheiden van ziekenhuizen 

die minder goed presteren. Naast uitkomstmaten die de kwaliteit van de operatie 

in zijn totaliteit beschrijven, zijn er ook uitkomstmaten die de kwaliteit van de 

chirurgische resectie weergeven. Zo zijn de gevolgen van een irradicale resectie 

op de overleving veelvuldig onderzocht. Voor iedere chirurg is het verrichten van 

een radicale resectie een primair doel. Tot voorkort leek het verrichten van een 

radicale resectie vooral van belang voor patiënten met een gevorderd stadium 

van longkanker (i.e. stadium III longcarcinoom) [hoofdstuk 3]. Voor patiënten met 

stadium I/II longkanker leek de overleving niet significant te verschillen tussen 

patiënten waarbij de tumor radicaal is verwijderd en patiënten waarbij de tumor 

niet volledig gereseceerd is. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat het 

geven van postoperatieve therapie in patiënten met een onvolledig gereseceerde 

tumor vergelijke uitkomsten oplevert als een radicale operatie. Recent onderzoek 

toont dat een irradicale resectie wel een negatieve invloed heeft op de overleving 

van patiënten met stadium I-III long kanker, onafhankelijk van het stadium.

Patiënt-gerapporteerde uitkomsten in de zorg

Ons zorgstelsel verandert waarbij het traditionele paternalistische zorgstelsel 

steeds meer plaats maakt voor patiëntgerichte zorg. Termen als ‘eigen regie’ en 

‘gedeelde besluitvorming’ komen in de spreekkamer steeds meer op de voorgrond 

te staan. Deze paradigma shift vraagt om kwaliteitsindicatoren, die het welzijn van 

de patiënten weergeven. Zogenoemde patiënt gerapporteerde uitkomstmaten 

(PROMs) geven de waardering van de patiënt over zijn eigen gezondheid weer. 
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PROMs worden in veel gerandomiseerde studies gebruikt als uitkomstmaat. In de 

dagelijks praktijk zien we het routinematig gebruik van PROMs (nog) niet terug. 

Een mogelijke verklaring kan zijn dat het verzamelen van deze uitkomstmaten 

een veelal tijdrovende klus is, voor zowel de patiënt als arts. Daarnaast moet de 

zorgverlener de uitkomsten op een dusdanige manier weten te interpreteren 

dat het gebruik van PROMs leidt tot een kwalitatief betere zorgverlening. Uit de 

literatuur komt naar voren dat het gebruik van PROMs de communicatie tussen 

de arts en de patiënt bevordert en dat artsen alerter zijn op niet eerder besproken 

klachten. Ook zou men kunnen speculeren dat kennis van patiëntgerichte 

uitkomsten, zowel patiënten als artsen kan helpen in hun medische beslisvorming.

Kwaliteit van leven

‘Kwaliteit van leven is het functioneren van personen op fysiek, psychisch en sociaal 

gebied en de subjectieve evaluatie daarvan’

Kwaliteit van leven is een voorbeeld van een PROM en heeft een multidimensioneel 

karakter. Het is opgebouwd uit drie verschillende domeinen: het lichamelijk domein 

dat het lichamelijk functioneren en de symptomen beschrijft, een psychisch 

domein dat alle gevoelens rondom het welbevinden bevat en een sociaal 

domein wat betrekking heeft op de sociale relaties. Kwaliteit van leven kan als 

uitkomstmaat gebruikt worden om het effect van de chirurgische behandeling op 

het welzijn van de patiënt weer te geven. Zo blijkt bij patiënten die een pulmonale 

metastasectomie ondergaan, de chirurgische benadering (i.e. minimaal invasieve 

benadering versus een open benadering) niet van invloed op de kwaliteit van 

leven zes maanden na de ingreep [hoofdstuk 6]. Het meten van kwaliteit van 

leven geeft niet alleen informatie over de kwaliteit van de zorg maar het waarborgt 

ook prognostische informatie. Overleving na een thoraxchirurgische ingreep in 

verband met longkanker, is significant beter bij patiënten met een goede kwaliteit 

van leven in vergelijking met patiënten waarbij het lichamelijk, psychisch en/of 

sociaal functioneren beperkt is.

Pijn
PROMs kunnen zowel een multidimensioneel als een unidimensioneel karakter 

hebben. Pijn is een voorbeeld van een unidimensionele PROM, die in de 

thoraxchirurgie een prominente rol inneemt. Thoraxchirurgische operaties gaan 
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gepaard met weke delen en zenuwletsel, wat in gemiddeld de helft van de patiënten 

chronische pijn oplevert (i.e. een pijnscore > 0) [hoofdstuk 7]. De invloed van pijn 

op de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren is aanzienlijk [hoofdstuk 7]. 

Door routinematige collectie van pijngegevens, kunnen beginnende pijnklachten 

snel geobjectiveerd worden waardoor ziekenhuisopnames voorkomen zouden 

kunnen worden.

Net als kwaliteit van leven kan pijn prognostische informatie opleveren. Zo zijn 

lagere pijnscores na de behandeling van longkanker geassocieerd met een 

betere overleving. Pijn kan wijzen op een recidief, waarbij vroege pijndetectie als 

alarmsignaal kan dienen. Tevens is de aanwezigheid van preoperatieve pijn een 

voorspeller voor de ontwikkeling van chronische pijn na een thoraxchirurgische 

ingreep [hoofdstuk 7]. Hiermee wordt het belang van vroegtijdige signalering 

benadrukt, waarbij het meten van PROMs al voor de start van de behandeling 

dient te geschieden.

Samengestelde uitkomstmaten
Ondanks dat individuele uitkomstindicatoren zeer bruikbaar zijn voor het 

kwantificeren van de zorgkwaliteit, hebben ze allen één nadeel gemeen: ze 

beschrijven slechts een klein onderdeel van het zorgproces. Om een complex en 

veelomvattend onderwerp als ‘kwaliteit’ te kunnen meten, kunnen samengestelde 

uitkomstmaten een aanvulling vormen op de veelgebruikte individuele 

kwaliteitsindicatoren. In een goed samengestelde uitkomstmaat, zijn de individuele 

kwaliteitsindicatoren te herleiden zodat een ziekenhuis verbeterpunten kan 

identificeren. Samengestelde maten hebben het voordeel boven individuele 

maten dat ze een aanzienlijke ‘event-rate’ hebben, waardoor ze een beter 

onderscheid kunnen maken tussen kwalitatief goede en slechte ziekenhuizen. 

Samengestelde maten hebben hun waarde bewezen in het beoordelen van de 

kwaliteit van de zorg, niet alleen op een institutioneel en professioneel niveau, 

maar ook op patiënt niveau. Patiënten blijken informatie over de kwaliteit van de 

zorg in de vorm van een samengestelde maat te prefereren.

Om aan de toenemende vraag naar samengestelde kwaliteitsindicatoren te 

voldoen, hebben wij een concept voor een samengestelde maat ontwikkeld 

[hoofdstuk 5]. Deze samengestelde kwaliteitsindicator bevat zeven ‘gewenste’ 

uitkomstmaten, die de kwaliteit van de peri- en postoperatieve zorg beschrijft voor 
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patiënten met longkanker. Door het combineren van zeven kwaliteitsindicatoren 

(i.e. geen heropname, heroperatie en mortaliteit binnen 30 dagen na de operatie; 

een radicale resectie het uitblijven van complicaties, een intensive care duur van 

minder dan 2 dagen en een opnameduur van minder dan 7 dagen), heeft deze 

samengestelde maat een aanzienlijke ‘event rate’ (i.e. in bijna twee derde van de 

patiënten wordt aan alle uitkomstindicatoren voldaan), waardoor het potentieel 

een waardevolle kwaliteitsindicator kan zijn.

Het verbeteren van de kwaliteit van de thoraxchirurgische zorg
Om kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen, moet er meer gebeuren dan alleen 

het meten van kwaliteit. Terugkoppeling van informatie over kwaliteit op zowel 

institutioneel als professioneel niveau is van groot belang om kwaliteitsverbetering 

te bewerkstelligen. Een manier om continue kwaliteitsverbetering te 

bewerkstelligen is middels een audit.

‘Bij auditing wordt het proces van kwaliteitsborging gecontroleerd en wordt getoetst 

of de verschillende partijen hun taak en verantwoordelijkheid naar behoren hebben 

ingevuld’.

Een klinische audit kan gebruikt worden als instrument voor kwaliteitsverbetering. 

In Nederland is de ‘Dutch Institute for Clinical Auditing’ het instituut op het gebied 

van klinische registraties, waarbij er inzicht gegeven wordt in de kwaliteit van de 

medische zorg en verbeterpunten aangewezen worden. Om de kwaliteit van 

de thoraxchirurgische zorg in één van de grootste tertiaire verwijscentra voor 

patiënten met oncologische aandoeningen (Nederlands Kanker Instituut-Antoni 

van Leeuwenhoek ziekenhuis) te verbeteren, is er een longzorgpad ontwikkeld 

waarin prospectieve datacollectie en auditing centraal stonden [hoofdstuk 

2]. In dit multidisciplinaire longzorgpad werd kwaliteitsverbetering geïnitieerd, 

waarbij de dagelijkse zorg geanalyseerd werd door uitkomstgegevens zoals 

opnameduur, morbiditeit en mortaliteit te verzamelen. Tevens vond er registratie 

plaats van PROMs (i.e. kwaliteit van leven en pijn), zowel voor als na de chirurgische 

ingreep. In meerdere multidisciplinaire team vergaderingen werden speerpunten 

geïdentificeerd die tot kwaliteitsverbetering zouden kunnen leiden (i.e. het 

thoraxdrain beleid, het pijn beleid, het beleid rondom mobiliseren, contact met de 

huisarts en patiënteninformatie). Er werd een literatuur search verricht, om ‘best-

practice’ op het gebied van deze speerpunten te identificeren. Verbeterpunten 
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werden vertaald in concrete acties die vast werden gelegd in een protocol voor 

iedere postoperatieve dag tot aan ontslag. Zowel voor als na de invoering van het 

longzorg pad, vond er prospectieve datacollectie plaats, waarbij er naast proces 

en uitkomstindicatoren ook PROMs werden geregistreerd. Na de invoering van 

het longzorgpad bleek de opname duur verkort, zonder dat er sprake was van een 

stijging van het aantal heropnames of heroperaties. Ook werd er een significante 

afname van de postoperatieve pijn gezien en nam het fysiek functioneren toe. 

Door de implementatie van het longzorg pad werd niet alleen de kwaliteit 

van de thoraxchirurgische zorg verbeterd, ook werden de maatregelen die tot 

kwaliteitsverbetering hebben geleid, blootgelegd.

Conclusie
Voor kwaliteitsbewaking van de (thoraxchirurgische) zorg is de identificatie van 

‘evidence-based’ kwaliteitsindicatoren van groot belang. Ondanks dat er veel 

literatuur bekend is over uitkomsten van de thoraxchirurgische zorg, zijn er op 

het gebied van de chirurgische behandeling van longkanker weinig grote 

gerandomiseerde studies van kwalitatief hoog niveau verricht. Indien een complete 

resectie mogelijk is, heeft het verrichten van een sleeve resectie de voorkeur 

boven een pneumonectomie bij patiënten met stadium I-III longkanker. Ook 

zijn er aanwijzingen voor het voordeel van een beperkte anatomische resectie in 

plaats van een lobectomie en minimaal invasieve chirurgie in plaats van een open 

resectie in een geselecteerde patiëntengroep, zoals patiënten met een beperkte 

pulmonale functie en een beperkte tumorload. Voldoende bewijs is er voor het 

belang van preoperatieve chemoradiatie in patiënten met stadium III longkanker 

en postoperatieve chemotherapie in patiënten met een pathologisch stadium II/

III longkanker. Op het gebied van diagnostiek leidt het verrichten van een PET(-

CT) en endo-echografisch onderzoek (EUS/EBUS) tot een verbetering van de 

kwaliteit van de thoraxchirurgische zorg. Om de diagnose longkanker te kunnen 

bevestigen, vergroot de combinatie van cytologische en histologisch onderzoek 

verkregen middels bronchoscopie de nauwkeurigheid van het diagnostische 

proces.

In een patiëntgericht zorgsysteem vraagt onze zorg naast de structuur, proces 

en uitkomst indicatoren ook naar indicatoren die het welzijn van de patiënt 

weergeven. De patiënt gerelateerde uitkomstmaten (PROMs) spelen een 

belangrijke rol in het beoordelen van de kwaliteit van de zorg. PROMs kunnen 



Nederlandse samenvatting

153

ook gebruikt worden in de medische beslisvorming van zowel de behandelend 

chirurg als de patiënt. Bij patiënten met pulmonale metastasen, blijkt de kwaliteit 

van leven na een minimaal invasieve metastasectomie gelijk aan de kwaliteit van 

leven na een open metastasectomie. Een minimaal invasieve benadering heeft 

als voordeel dat het minder morbiditeit oplevert. In ogenschouw genomen dat 

er beperkte literatuur beschikbaar is die de oncologische uitkomsten beschrijft 

na beide chirurgische benaderingen, zou kwaliteit van leven meegenomen 

kunnen worden in de medische beslisvorming met betrekking tot de chirurgische 

benadering bij een metastasectomie van de long. Tevens bezitten PROMs zoals 

pijn en kwaliteit van leven prognostische eigenschappen. Het ontwikkelen van 

een chronisch pijnsyndroom na een thoracotomie is geassocieerd met zowel de 

aanwezigheid van pre- als direct postoperatieve pijn. Dit onderschrijft het belang 

van routinematige collectie van PROMs.

Individuele kwaliteitsindicatoren beschrijven een beperkt deel van de kwaliteit 

van de zorg. Om de kwaliteit als geheel te beschrijven, kan een samengestelde 

maat uitkomst bieden. Een samengestelde maat waarin alle ‘gewenste uitkomsten’ 

van een thoraxchirurgische ingreep geïntegreerd zijn, kan een goed concept 

vormen voor het meten van de kwaliteit van de zorg. Om kwaliteitsverbetering 

te bewerkstelligen is meten alleen niet voldoende. Feedback middels klinische 

auditing is van groot belang om de kwaliteit van de zorg te laten verbeteren. 

Alleen op deze manier kunnen we de achterliggende mechanismen voor 

kwaliteitsverbetering identificeren, waardoor kwalitatief hoogstaande en 

kosteneffectieve zorg gewaarborgd kan worden.




