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Maar eerst iets anders. Bent u ook al in gevecht met de ICT-
afdeling van uw ziekenhuis om al uw patiënten automatisch 
aan de PROMs te nagelen? Patient Reported Outcome Measu-
res. Ikke wel. Ik doe ook aan PROMs. Helemaal hip. En ook 
aan PREMs! En als er PRAMs komen dan doe ik ook mee! 
PROMs en PREMs doen het immers geweldig in glossy jaar-
verslagen die we met een zelfverzekerd en modieus gebaar 
over de tafel van de verzekeraar schuiven: "Bij mij moet u 
zijn, want ik doe aan PROMs én PREMs!” Mijn gladgescho-
ren grijns vereist nog wel wat oefening en een zonnebankje, 
maar ik word er steeds beter in. 
Er is wel een dingetje. Hebben PROMs ook een werkelijke 
wetenschappelijke waarde? Of is het alleen suggestie als 
voortouw van werkelijk goed onderzoek. En als het dan geen 
sterke wetenschap zou zijn, dragen ze dan wel bij aan onze 
kwaliteit van zorg? Of is dat ook toekomstmuziek? 
In dit nummer wordt die ballon opgelaten voor u om op te 
reageren! Moeten PROMs ook een onderdeel van onze kwa-
liteitsvisitaties worden? PREMs zijn het al een beetje. We 
moeten immers een periodieke monitor van onze patiëntte-
vredenheid gebruiken om de kwaliteit van zorg te verbeteren 
door middel van een aantoonbare PDCA-cyclus. 
Tja, en als we dan allemaal aan de PROMs gaan, welke dan? 
En werken we dan samen? Ik stel me voor dat landelijke 
PROMs welzeker de potentie tot kwaliteitsverbetering her-
bergen. Is ons mooie lustrumthema ‘Start Working Toge-
ther’ er nog? En moeten we daar dan ook netjes onze PDCA-
cyclus aan onderwerpen? Eigenlijk wel, toch? Of zullen we 
gewoon zoals gebruikelijk eerst een paar jaar ieder voor zich 
het wiel uitvinden, zoals u en ik nu aan het doen zijn, vervol-
gens achter elkaar aan hollen en dan pas nadenken? ...Oei, 
daar ga ik weer... Het donker in... Gauw naar buiten! Terug 
naar de zon! Is goed voor je grijns...

Hang loose,
Mick Kreulen

De lente is weer in het land. Donkere dagen smelten in de 
zon. Om praktische en logistieke redenen zijn de voorjaars-
dagen om met zijn allen weer bij elkaar te komen verschoven 
van begin april naar bijna half mei. Het vertrouwde NTPC 
aprilnummer is daarmee een meinummer geworden. Klinkt 
ook zonniger. Ik hou mezelf immers liever voor dat we die 
verschuiving gepland hebben omwille van het mooie weer 
en niet de anesthesiologische OK-reductie in uw ziekenhuis. 
We kijken elkaar toch een hoop vrolijker aan als we met ons 
fleurige niemendalletje omgeknoopt langs de sponsoren pa-
raderen. Uiteraard met dit voorjaarscongresnummer onder 
de arm. Zink weg met een kopje koffie en de bijdragen uit 
zonnig Australië, inspirerende proefschriften en abstracts 
vanuit heel Nederland. Let daarbij op: er is wat te kiezen voor 
u. Bereid u voor op de voorjaarsvergadering. Parallelle ses-
sies vragen u om te kiezen tussen verdieping in de handchi-
rurgie of de esthetische chirurgie. Het programma vindt u in 
dit nummer. De cover borduurt verder op de inspiratiebron 
Jan Esser en de nieuwe rubriek ‘Opgevallen in de Opleiding’ 
komt ditmaal vanuit Eindhoven. U bent weer even zoet.

Voorwoord


