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mareconstructie?’ – groep A vs groep B), terwijl moderne 
testtheorievragenlijsten dit ook goed meten, maar daarbij ex-
tra gevoelig zijn om individuele patiënten te vervolgen (beter 
in staat om zeer kleine verschillen over de tijd inzichtelijk te 
maken). [4] Bij de klassieke testtheorie is overlap tussen vra-
gen vaker nodig om een betrouwbare inschatting te verkrij-
gen, waardoor dergelijke vragenlijsten vaak lang zijn. Vra-
gen als ‘kunt u 300 meter lopen zonder klachten’, ‘kunt u 1 
kilometer lopen’ en ‘kunt u 5 kilometer lopen’ komen vaak 
alle voor in 1 vragenlijst, om goed te kunnen discrimineren. 
Om dit soort overlap tegen te gaan zijn nieuwe methoden 
ontwikkeld volgens de moderne testtheorie. Alle vragen 
worden tijdens de ontwikkelingsfase getoetst op overlap en 
interactie, en alleen vragen waarbij overlap zo min mogelijk 
aanwezig is, worden opgenomen in de definitieve moderne 
vragenlijsten. De klassieke theorie is onder andere gebruikt 
voor de EORTC-vragenlijsten, terwijl de moderne variant ge-
bruikt is voor BREAST-Q. 
De EORTC BR23-module is ontwikkeld voor een algemene 
borstkankerpopulatie, waarbij vragen afgenomen worden 
die relevant zijn na chirurgie, systemische therapie en ra-
diotherapie. Hierdoor is 1 vragenlijst te gebruiken voor mul-
tidisciplinaire evaluatie, hetgeen erg patiëntvriendelijk en 
efficiënt kan zijn. 
BREAST-Q is juist speciaal ontwikkeld voor een (plastisch) 
chirurgische populatie, nadat literatuuronderzoek en diepte-
interviews met patiënten aantoonden dat algemene vragen-
lijsten niet alle onderwerpen behandelden die voor (plastisch) 
chirurgische ingrepen relevant zijn. [5] Bij de ontwikkeling 
van BREAST-Q zijn patiënten bij elke stap betrokken geweest 
en de formulering van de vragen is afkomstig vanuit patiën-
ten zelf. BREAST-Q is mede om deze redenen met name 
voor plastisch chirurgen een zeer waardevolle vragenlijst. 
Op dit moment is er een landelijke pilot gestart om PROMs 
– zowel EORTC als BREAST-Q – te implementeren in de 
NBCA-kwaliteitsregistratie. De taskforce voor dit project be-
staat uit Marc Mureau (voorzitter), Linetta Koppert (oncolo-
gisch chirurg), Danny Young-Afat (PROMs adviseur), DICA, 
Borstkankervereniging Nederland (BVN) en Zorgverzeke-
raar Nederland (ZN). Alle ziekenhuizen waar borstkanker-
zorg geleverd wordt zijn uitgenodigd om deel te nemen, en 
het doel is om PROMs te integreren in de kliniek. [6] Zie-
kenhuizen die deel willen nemen aan de pilot, kiezen 1 van 
de voorgeselecteerde PROM bedrijven die het gebruik van 
PROMs in de spreekkamer mogelijk maken. Data blijven ei-
gendom van de ziekenhuizen zelf. De vragenlijsten worden 

‘Patient-reported outcome measures’ (PROMs) spelen een 
belangrijke rol om patiëntervaringen op wetenschappelijk 
verantwoorde wijze te kunnen evalueren. [1] Het begrip 
PROMs komt steeds vaker ter sprake op congressen, in ar-
tikelen en nu ook via het landelijke borstkankerproject om 
PROMs te implementeren in de NBCA-kwaliteitsregistratie 
(onder leiding van Marc Mureau). Wat zijn PROMs nu ei-
genlijk, wat kunnen we ermee en loopt u achter als u geen 
PROMs gebruikt in uw kliniek? 

PROMs zijn speciaal ontwikkelde instrumenten – meestal 
vragenlijsten – om ‘Patient Reported Outcomes’ (PROs) zoals 
kwaliteit van leven en cosmetische tevredenheid vanuit het 
perspectief van de patiënt te kwantificeren. [2] PROMs zijn 
daarom met name binnen de plastische chirurgie erg waar-
devol om de mate van succes van ingrepen te evalueren. De 
kwaliteit van PROMs is de laatste decennia sterk verbeterd, 
waardoor men steeds betrouwbaarder in staat is om deze 
aanvankelijk subjectieve uitkomsten objectiever te vervolgen. 
Om dergelijke uitkomsten te meten, zijn er veel verschil-
lende, gevalideerde vragenlijsten beschikbaar.  Deze variatie 
in gebruikte vragenlijsten, maar ook in de gekozen meetmo-
menten, maakt het lastig om uitkomsten van verschillende 
studies goed met elkaar te vergelijken. Om heterogeniteit 
van meetuitkomsten tegen te gaan, heeft ‘International Con-
sortium for Health Outcomes Measurement’ (ICHOM) voor 
meerdere aandachtsgebieden ‘core outcome sets’ gedefini-
eerd. [3] Voor het meten van de lichaamsbeleving bij borst-
kankerpatiënten heeft ICHOM twee veelgebruikte vragenlijs-
ten geadviseerd die beide van hoogstaande psychometrische 
kwaliteit zijn – de borstkankerspecifieke module (BR23) van 
de EORTC en BREAST-Q’s ‘Satisfaction with Breasts’. 
Bij de ontwikkeling van PROMs kan gekozen worden voor 
de ‘klassieke testtheorie’ of ‘moderne testtheorie’.  Over het 
algemeen wordt gezegd dat vragenlijsten die de klassieke 
testtheorie volgen erg goed zijn om op groepsniveau te me-
ten (‘wat is de gemiddelde kwaliteit van leven na een mam-
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gerandomiseerde evaluatie in vergelijking met de volledige 
versie geanalyseerd zijn. Deze versie zal echter niet voor alle 
doeleinden geadviseerd worden en zal de volledige versie 
van BREAST-Q niet obsoleet of minder populair maken. 
Tot slot voor diegenen die nog geen PROMs inzetten in hun 
centrum? Natuurlijk kunt u ook enkel foto’s maken vanuit 
verschillende hoeken en in 1 zin aan de patiënten vragen of 
ze tevreden zijn. U zult het op congressen, tijdens discussies 
met collega’s en bij het indienen van artikelen wel steeds 
moeilijker krijgen om uw resultaten geaccepteerd te krijgen 
zonder aantoonbaar bewijs vanuit de patiënt te kunnen le-
veren. Door het gebruik van PROMs zult u niet alleen de 
mooie foto’s kunnen tonen, maar daarnaast uw resultaten 
direct en objectief kunnen vergelijken met (inter)nationale 
collega’s. De patiënten vullen de vragenlijsten in hun eigen 
omgeving in, waardoor u ook een eerlijker antwoord krijgt 
over de tevredenheid dan wanneer u deze vraag in de spreek-
kamer stelt. Het gebruik van PROMs is wetenschappelijk 
wenselijk, maar helpt ons ook om nog meer zicht te krijgen 
op symptomen en ervaringen waar patiënten minder goed 
over durven te praten. 
De NBCA heeft met de pilot de drempel al sterk verlaagd 
voor het gebruik van PROMs. BREAST-Q CAT zal deze 
drempel nog verder verlagen en hopelijk trekt dit artikel ook 
u over de streep om samen ervoor te zorgen dat het plastisch 
chirurgische vak steeds meer van experts’ opinions naar 
evidence-based medicine zal verschuiven. Meten is weten!
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afgenomen na het vaststellen van de diagnose, 2-3 maanden 
na de operatie, 12 maanden na de operatie en vervolgens 
jaarlijks tot 5 jaar na de eerste operatie (conform het follow-
upschema van ICHOM). Met deze selectie van vragenlijsten 
zijn resultaten op groepsniveau te vergelijken, maar zijn ook 
resultaten van een individuele patiënt betrouwbaar over de 
tijd te vervolgen. Dit is zowel voor onderzoek, kwaliteitsme-
tingen alsmede in de spreekkamer relevant (onder andere 
vroegere signalering van behandelbare bijwerkingen). Art-
sen die deelnemen aan de pilot worden dan ook gestimu-
leerd om de PROMs te bespreken met hun patiënten tijdens 
follow-upconsulten. 

Dat deze aanpak succesvol is bewijst de mamma-unit van 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) in New 
York. In MSKCC ontvangen alle borstkankerpatiënten al 
vele jaren op gezette tijden, en voorafgaand aan elk gepland 
consult, de BREAST-Q. Deze vragenlijst krijgen ze thuisge-
stuurd, of vullen ze – met behulp van vrijwilligers – in de 
wachtkamer op een iPad in. De arts ontvangt vervolgens gra-
fieken met BREAST-Q-resultaten van de afgelopen maanden 
van de betreffende patiënt. Hierdoor wordt direct zichtbaar 
op welke gebieden de patiënt vooruitgang heeft geboekt, 
en waar niet. Als blijkt dat bijvoorbeeld de cosmetische te-
vredenheid achteruit gegaan is, kan hier direct aandacht 
aan besteed worden en gekeken worden of hier iets aan te 
doen is. Patiënten vullen de vragenlijsten trouw in, omdat 
ze weten dat de arts er direct ook iets mee doet. Ook voor 
het onderzoek hebben deze data belangrijke inzichten op-
geleverd. Studies met BREAST-Q data hebben onder andere 
inzage gegeven in langetermijns cosmetische resultaten van 
verschillende mammareconstructietechnieken bij patiënten 
die bestraling ondergingen. [7] Een mooi voorbeeld van Ne-
derlandse bodem is de BRIOS studie – gerandomiseerde ver-
gelijking tussen 1-stap ADM-geassisteerde implantaatrecon-
structie en 2-stappenreconstructie met een ‘tissue expander’/
implantaat. Deze Nederlandse plastisch chirurgische multi-
center RCT gebruikt BREAST-Q als meetinstrument voor het 
primaire eindpunt. De eerste BRIOS-publicatie (Dikmans et 
al.) is recentelijk in The Lancet Oncology verschenen. [8]
Ondanks deze positieve resultaten zijn er ook geluiden uit de 
kliniek dat het veel tijd kost om de vragenlijsten in te vullen. 
Om deze reden is er een alternatieve versie van BREAST-
Q in ontwikkeling waar met behulp van ‘computer adaptive 
testing’ (CAT) minder vragen nodig zullen zijn om een be-
trouwbare inschatting te krijgen. Bij BREAST-Q CAT selec-
teert de computer telkens opnieuw een vraag op basis van 
het vorige antwoord (adaptief), totdat een bepaald niveau van 
meetnauwkeurigheid bereikt wordt. Het niveau van meet-
nauwkeurigheid wordt eenmalig vooraf gekozen voor de hele 
groep patiënten door de artsen of onderzoekers, afhankelijk 
van hun doeleinden. Dit kan leiden tot een reductie van wel 
75%, afhankelijk van het vooraf gekozen meetnauwkeurig-
heidsniveau. Resultaten van de BREAST-Q CAT-ontwikke-
ling zijn eerder gepresenteerd tijdens de wetenschappelijke 
NVPC-vergadering in het voorjaar van 2016 (Young-Afat et 
al.). De BREAST-Q CAT-versie zal waarschijnlijk in 2018 
beschikbaar gesteld worden, nadat de resultaten van een 


