
101

2017|4      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie

Een veelgebruikte manier van excisie van basaalcelcarcino-
men uit het gelaat in onze kliniek is Mohs’ micrografische 
chirurgie. Het is een methode waarbij na de operatie direct 
alle snijvlakken histopathologisch middels microscopie 
worden gecontroleerd zodat zekerheid over radicale excisie 
wordt verkregen. Daardoor kan de excisie beperkt blijven en 
de reconstructie op dezelfde dag plaatsvinden.[3] Er bestaan 
vele reconstructieve modaliteiten zoals primair sluiten, se-
cundaire (spontane) genezing, huidtransplantatie en lokale 
dan wel regionale huidplastieken. Functioneel herstel en 
esthetiek zijn vaak leidende factoren in de keuze van recon-
structieve modaliteit die samen met de patiënt genomen 
wordt. In het proces van shared-decision making ontbreekt 
wetenschappelijk gestaafde informatie over patiënttevreden-
heid. Daarbij worden patiënten steeds mondiger en wensen 
valide en betrouwbare informatie bij het maken van de keu-
ze voor een behandeling.[4] 

Succes van behandelingen werd vooralsnog met name geme-
ten op basis van morbiditeit en mortaliteit. Patiënttevreden-
heid neemt een steeds belangrijkere plaats in bij het meten 
van kwaliteit van leven en het succes van een behandeling. 
‘Patient reported outcome measures’ (PROMs) zijn instru-
menten waarmee ervaringen van patiënten rechtstreeks 
worden vastgelegd. Zo wordt gescoord hoe patiënten hun 
gezondheid ervaren en wat voor effect de behandeling heeft 
op hun kwaliteit van leven.[5,6] Deze score wordt gebruikt 
om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Voor aangezichtschi-
rurgie ontbrak tot voor kort een PROM en daarom is nu de 
FACE-Q derm ontwikkeld.[4,7,8] 
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Tabel 1. FACE-Q derm items.

FACE-Q huidkankermodule

Categorie Aantal vragen

Tevredenheid met het uiterlijk  
van het gezicht 9

Beoordeling van littekens 8

Zorgen over kanker 10

Tevredenheid over de informatie:  
uiterlijk 6

Beschermingsmaatregelen tegen zon* 5

Checklist bijwerkingen* 10

Tevredenheid over dokter/chirurg 10

Tevredenheid over kantoorpersoneel 10

Tevredenheid over het medische team 10

Tevredenheid over informatie 10

Uiterlijk-gerelateerd psychosociaal leed 8

* Dit onderdeel gaat over symptomen en geeft geen Rasch-score.

Face-Q derm en vertaalproces 
De FACE-Q is in de VS en Canada ontwikkeld door Klassen 
et al.[4,7,8] Oorspronkelijk werd deze module ontwikkeld 
voor alle patiënten die een esthetische ingreep in het gelaat 
ondergingen. Later werd een speciale huidkanker module 
ontwikkeld: de FACE-Q derm.[9] Dit is een psychometrisch 
gevalideerde vragenlijst.[8] Deze bestaat uit 11 categorieën 
met in totaal 96 vragen (tabel 1). Items worden afzonderlijk 
van elkaar gescoord met behulp van de ‘Rasch Measurement 
Theory’ waarbij de score tussen de 0 (slechtst) en 100 (best) 
ligt.[10] Voor het maken van een officiële Nederlandse ver-
taling is schriftelijke toestemming van de oorspronkelijke 
auteurs verkregen. De vragenlijst is volgens de ‘Linguistic 
validation of a Patient Reported Outcomes Measure’-richt-
lijn van Mapi Research Institute vertaald naar het Neder-
lands om bias te voorkomen, zie figuur 1.[11,12,13] Twee 
onafhankelijke vertalers met Nederlands als moedertaal en 
vloeiende Engelse taalvaardigheid, hebben de vragenlijst 
vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands. De discre-
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ingreep. De subonderdelen van de vragenlijst komen tijdens 
meerdere meetmomenten aan bod. Zo kunnen we meten of 
patiënttevredenheid vóór de ingreep verandert in de loop van 
de tijd. Het invullen van de vragenlijsten kan zowel digitaal 
als op papier en duurt ongeveer 17 minuten per meetmoment. 

toekomst en doel 
In toenemende mate worden vragenlijsten ingezet om het 
resultaat van een chirurgische behandeling te evalueren. De 
FACE-Q derm wordt reeds aangeboden aan alle patiënten 
die mohschirurgie of conventionele excisie van huidmalig-
niteiten in het gelaat ondergaan in het Catharina zieken-
huis Eindhoven, Sint Anna ziekenhuis Geldrop en Medisch 
Spectrum Twente. Daarmee wordt bij poliklinische controle 
de mogelijkheid gegeven de score te bespreken en eigen 
handelen te evalueren. Tevens wordt daarmee een database 
aangelegd waarmee verschillende reconstructies met elkaar 
vergeleken kunnen worden wat betreft patiënttevredenheid 
over verschillende aspecten van de reconstructie. Wij nodi-
gen andere klinieken uit zich hierbij aan te sluiten, zodat 
we kunnen werken aan één grote, gezamenlijke database 
die een waardevolle bron kan vormen voor besluitvorming 
rond reconstructies in het gelaat. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met Maarten Hoogbergen (correspondentieadres). 
Voor de officiële Nederlandse vertaling van de FACE-Q derm 
verwijzen wij u naar de bijlage. Daarnaast kunnen we met de 
FACE-Q derm verschillen tussen tevredenheid over behan-
delende dokters en verschillen tussen tevredenheid over de 
deelnemende ziekenhuizen meten.

Met het creëren van een officiële Nederlandse vertaling van 
de FACE-Q derm is hiermee een veelbelovend instrument 
tot stand gekomen waarmee shared-decision making en 
kwaliteit van zorg geoptimaliseerd kunnen worden.

De vragenlijst kan worden opgevraagd via Mapi Research 
Trust: https://eprovide.mapi-trust.org/instruments/face-q2
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panties tussen deze twee vertalingen zijn met een derde 
vertaler en de ontwikkelaars van de vragenlijst opgelost. 
Zo is versie 1 van de vertaling opgesteld. Vervolgens heeft 
een vertaler met Engels als moedertaal en vloeiende Neder-
landse taalvaardigheid versie 1 terugvertaald naar het Engels. 
Op deze manier werd de validiteit van de vertaling naar het 
Nederlands gecontroleerd en werden mogelijke hiaten in 
de betekenis van de vertaling ten opzichte van de originele 
vragenlijst gezien. Middels het doorlopen van deze stappen 
werden grove discrepanties aangetoond en opgelost: zo ont-
stond versie 2. Deze versie werd aan 30 patiënten aangebo-
den die mohschirurgie hadden ondergaan. Dit gebeurde op 
de polikliniek dermatologie en plastische chirurgie van het 
Catharina ziekenhuis te Eindhoven in de periode 1 oktober 
2016 tot en met 1 december 2016. Het commentaar dat hier-
uit volgde werd door plastisch chirurgen, de vertalers en de 
ontwikkelaars van de vragenlijst geëvalueerd. Na overeen-
stemming ontstond de officiële Nederlandse vertaling van 
de vragenlijst. Recent is er een studie met de FACE-Q derm 
opgezet voor patiënten die mohschirurgie ondergaan in het 
Catharina ziekenhuis. De subonderdelen van de vragenlijst 
zijn verdeeld over vier meetmomenten, namelijk een nul-
meting vóór de ingreep, een meetmoment in de eerste week 
na de ingreep, drie maanden na de ingreep en een jaar na de 

stap 1
• Voorwaartse vertaling (2 vertalers)

stap 2
• Reconciliatie: versie 1 van de vertaling

stap 3
• Achterwaarste vertaling (1 vertaler)

stap 4
• Vergelijking met origineel, discussie

• Reconciliatie: versie 2 van de vertaling

stap 5
• 30 Interviews met patiënten

stap 6
• Beoordeling en evaluatie door clinici en ontwikkelaars vragenlijst

• Definitieve versie van de vragenlijst

Figuur 1. Vertaalproces. Gebaseerd op ‘Linguistic Validation’, MAPI Health 
Research & Commercialization.11
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Achtergrond

‘Patient Reported Outcome Measures’ (PROMs) zijn te-

genwoordig een standaardonderdeel voor de evaluatie van 

een behandeling. Tot voor kort ontbrak een PROM voor 

aangezichtschirurgie. Hiervoor is een nieuwe internatio-

naal psychometrisch gevalideerde vragenlijst ontwikkeld, 

de FACE-Q derm. Er is een specifieke FACE-Q huidkan-

kermodule ontwikkeld voor de reconstructies van defecten 

in het gelaat na Mohschirurgie : een methode waarmee de 

excisie van huidkanker beperkt blijft en de reconstructie 

van het defect op dezelfde dag plaatsvindt. 

FACE-Q derm

De FACE-Q derm is een vragenlijst die zowel de kwaliteit 

van leven als patiënttevredenheid meet. De vragenlijst 

bestaat uit 11 categorieën met in totaal 96 vragen. Items 

worden afzonderlijk van elkaar gescoord volgens het psy-

chometrische Rasch-model waarbij voor elk item een score 

tussen 0 en 100 tot stand komt. De vragenlijst is volgens 

de richtlijnen vertaald naar het Nederlands. Recent is er 

een studie met de FACE-Q derm opgezet voor patiënten 

die mohschirurgie ondergaan in het Catharina ziekenhuis.

Toekomst en doel

Het doel van de FACE-Q derm is om de kwaliteit van onze 

zorg en shared decision making te optimaliseren. Met de 

resultaten van deze veelbelovende PROM kunnen onder 

andere tevredenheid over verschillende reconstructies en 

eigen handelen geëvalueerd worden: diverse aspecten die 

ons hierbij zullen helpen. Dit doel streven wij na middels 

één grote gezamenlijke database, waarbij deelname van 

iedere andere kliniek welkom is.

treFWoorden

Patient Reported Outcome Measures, FACE-Q derm, 

Mohs’ surgery. 

gemelde (Financiële) belangenverstrengeling 
Geen.

correspondentieadres

Dr. M.M. Hoogbergen

Catharina Ziekenhuis Eindhoven

E-mail: maarten.hoogbergen@catharinaziekenhuis.nl


