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‘Vlak voor de operatie raakte ik in paniek.  
Ik had meer tijd en rust nodig, dat begreep Tineke, 
mijn vaste verpleegkundige. Ze zorgde ervoor dat 

ik een gesprek kreeg met de psycholoog.  
De operatie kon worden uitgesteld.’

Joyce wordt 

behandeld voor 

longkanker en is 

onlangs geopereerd 

in OLVG.
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De meeste wetenschappelijke studies richten 
zich op geselecteerde patiëntengroepen, 
waarbij je veel patiënten uitsluit omdat ze niet 

voldoen aan de onderzoekscriteria. De resultaten uit 
de dagelijkse ziekenhuispraktijk geven aanvullende 
inzichten, omdat je nu alle patiënten meeneemt. 
Bovendien behandelen wij in de Santeon ziekenhuizen 
een grote patiëntengroep. In dit uitkomstenboek 
hebben we het over zo’n 12% van de Nederlandse 
patiënten met longkanker. Met de uitbreiding van 
Santeon door kandidaat-lid Maasstad Ziekenhuis en 
fusies van bijvoorbeeld het St. Antonius Ziekenhuis 
met het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, neemt de 
omvang verder toe.

VERFIJNING VAN BEHANDELPROCEDURES
De kenmerken van de patiënten hebben een grote 
invloed op de uitkomsten, dat hebben we ook bij 
Zorg voor Uitkomst gezien. Daarom is het belangrijk 
dat de verschillen tussen de patiëntengroepen in de 
ziekenhuizen meegenomen worden in de vergelijking. 
Anders worden er appels met peren vergeleken en dan 
kun je er weinig mee.  
Na de analyses voor dit uitkomstenboek kunnen we 
concluderen dat er tussen de Santeon ziekenhuizen 

geen grote verschillen in de uitkomsten zijn, rekening 
houdend met de patiëntkenmerken. Daar zit voorals-
nog niet zozeer ons leereffect. We kunnen wel heel 
bruikbare informatie halen als het gaat om de behan-
delprocedures. We zien verschillen die we niet direct 
kunnen verklaren. Hiervoor is nader onderzoek nodig, 
zodat je tot nieuwe, onderbouwde inzichten komt. 
Persoonlijk vind ik dit bijzonder waardevol. Je kunt de 
procedures die je in de behandeling volgt, op grond 
van de richtlijnen, verder verfijnen.
Zo hebben we gezien dat de resultaten van gelijktijdig 
chemo- en radiotherapie bij patiënten met tumorsta-
dium IIIA in het algemeen beter zijn dan wanneer de 
therapieën na elkaar volgen. Kijkend naar de verschil-
lende leeftijdsgroepen hebben we deze bevindingen 
nog verder kunnen nuanceren. 
 
WETENSCHAPSCOMMISSIE LONGCARCINOOM
Santeon ziekenhuizen zijn bijzonder gemotiveerd 
om nader wetenschappelijk onderzoek uit te voeren 
met de data van Zorg voor Uitkomst. Sinds een jaar 
bestaat de Santeon wetenschapscommissie longcar-
cinoom, bestaande uit longartsen die ook deelnemen 
aan Zorg voor Uitkomst. Deze commissie zet zich in 
voor het Santeon onderzoek. De commissie beoor-

EEN INTERVIEW MET 
FRANZ SCHRAMEL, LONGARTS IN HET 

ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS

De Santeon 
database bevat uniek 
onderzoeksmateriaal

Franz Schramel is arts van het eerste uur bij Zorg voor Uitkomst. Schramel: ‘We hebben bij 
Santeon uniek onderzoeksmateriaal. Bijzonder is dat de onderzoeksresultaten van Zorg voor 
Uitkomst gaan over ‘de echte wereld’, over de werkelijke ziekenhuispraktijk. In de database 
zitten patiëntkenmerken en uitkomsten van behandelingen van alle patiënten van de 
Santeon ziekenhuizen. 

>
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deelt en monitort de onderzoeksvoorstellen. Door-
gaans nemen een of twee ziekenhuizen het initiatief 
en voeren feitelijk het onderzoek uit. In overleg en 
volgens protocol worden data uit alle Santeon zie-
kenhuizen meegenomen, zodat de statistische power 
toeneemt en conclusies op een veel grotere onder-
zoeksgroep gebaseerd kunnen worden. De resultaten 
worden dan weer in de wetenschapscommissie met 
alle ziekenhuizen besproken. 
We hebben ook afspraken over het publiceren van de 
resultaten. Het moet duidelijk zijn dat het hier om San-
teon onderzoek gaat. Inmiddels hebben we al meer-
dere publicaties op grond van de Zorg voor Uitkomst 
data en hebben we onder meer in 2015 onze resultaten 
gepresenteerd op het Wereldcongres long kanker in 
Denver (WCLC). In 2016 worden hier weer onderzoeks-
resultaten gepresenteerd. Door de verrichte onder-
zoeken, publicaties en voordrachten op congressen en 
dergelijke, maken we deze kennis openbaar. 

ONDERZOEK MET KWF SUBSIDIE
Begin 2016 hebben we voor onderzoeken subsidies 
ontvangen. Zo heeft KWF aan Santeon een subsidie 
gegeven om een instrument te ontwikkelen dat de 
arts en de patiënt helpt bij het maken van een keuze 
tussen wel of geen chemotherapie. Hier combine-
ren we de uitkomsten van behandelingen met onze 
Farmadatabase, waar we alle in onze ziekenhuizen 
voorgeschreven behandelingen met geneesmiddelen, 
de farmacotherapieën, vastleggen. Omdat we zoveel 

gegevens hebben, kunnen we nauwkeurig bekijken 
welke chemotherapie welke uitkomsten geeft. Ook 
kunnen we tot in detail bekijken welke patiëntkenmer-
ken zoals leeftijd, geslacht, conditie, andere ziekten 
en bijvoorbeeld de longfunctie - als afspiegeling van 
onder andere rookgedrag - een rol spelen. Met dit 
onderzoek willen we een instrument ontwikkelen, 
waarbij je per ‘patiënttype’ kunt bepalen welke effec-
ten en bijwerkingen te verwachten zijn. 

NIEUWE STAPPEN
Het meten van de kwaliteit van leven van patiënten 
met longkanker in de Patient Reported Outcome 
Measures (PROMs) heeft veel verbeterpotentieel. De 
respons, vooral bij patiënten die een vergevorderd 
stadium hebben, loopt nog niet goed genoeg. Dat 
heeft mogelijk te maken met de ziektelast die deze 
patiënten ervaren, maar er kunnen meer oorzaken een 
rol spelen. Zo kan het zijn dat de lijsten te uitgebreid 
of te ingewikkeld zijn. We onderzoeken nu hoe we een 
betere respons kunnen krijgen. 
Voor longkanker gaan we in Santeon verband aan de 
slag met Value Based Health Care (VBHC), waarbij 
naar uitkomsten gekeken wordt, maar ook naar kosten 
en proces. Op basis van deze vergelijking worden in de 
ziekenhuizen verbetertrajecten in gang gezet.
Met al deze initiatieven werken we aan een steeds 
betere kwaliteit van de Santeon behandeling van 
longkanker én werken we aan een verbetering van de 
kosteneffectiviteit.’

‘Santeon ziekenhuizen zijn 
bijzonder gemotiveerd om 

nader wetenschappelijk 
onderzoek uit te voeren met de 

data van Zorg voor Uitkomst.’

>
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BESCHRIJVING INDICATOREN
(LANGETERMIJN)OVERLEVING 
De overleving is per patiënt vastgelegd door het combineren van de diagnosedatum 
en de datum van overlijden. Indien de patiënt nog in leven is, is de laatst bekende 
datum van leven genomen, met een maximum van zes jaar. De rapportage in dit 
hoofdstuk betreft de ongecorrigeerde overleving in de vorm van ‘Kaplan-Meier-
curves’ en voor patiëntkenmerken gecorrigeerde uitkomsten in de vorm van ‘hazard 
rate ratios’ (HRRs). Voor details, zie de bijlage datamanagement en rapportage.
De overleving geeft een indicatie van de totale kwaliteit van de zorgketen.

POSITIEF SNIJVLAK NA RESECTIE
Dit is het aantal patiënten met een positief snijvlak (R1 of R2) na curatieve resectie 
van een long of een deel van een long, gedeeld door het totaal aantal gereseceerde 
patiënten. Dit ongecorrigeerde percentage positieve snijvlakken is een indicatie van 
de kwaliteit van de diagnostiek en van de chirurgische ingreep.

COMPLICATIE NA RESECTIE
De gerapporteerde complicaties betreffen graad 3 (herbehandeling of verlengde 
opname noodzakelijk), graad 4 (levensbedreigend) en graad 5 (overlijden). Het 
ongecorrigeerde percentage betreft het aantal patiënten met één of meerdere 
complicaties gedeeld door het totale aantal gereseceerde patiënten. Het gaat 
hierbij om bijvoorbeeld de volgende complicaties: ARDS (acute respiratory distress 
syndrome), langdurige luchtlekkage, anastomotische lekkage, reïnterventie wegens 
bloeding, cardiovasculaire complicatie, empyeem, beademing langer dan 48 uur, 
tracheostomie, behandeling voor pneumonie of longembolie. De complicaties 
na resectie geven een indicatie van aspecten van het chirurgisch handelen 
(zorgvuldigheid, hygiëne en kundigheid) en van de kwaliteit van de nazorg.

TOXICITEIT NA RADIOTHERAPIE OF CHEMORADIATIE
Deze indicator betreft het aantal bestraalde patiënten met één of meerdere 
acute bijwerkingen gedeeld door het totale aantal bestraalde patiënten. Ernstige 
bijwerkingen betreffen CTCAE graad 3 (heropname), graad 4 (levensbedreigend) 
en graad 5 (overlijden). De rapportage van de uitkomsten wordt afzonderlijk 
weergegeven voor stadium IA-IIIA (curatieve patiënten) en stadium IIIB-IV 
(palliatieve patiënten). De toxiciteit na (chemo)radiatie geeft een indicatie van 
de zorgvuldigheid en de kundigheid waarmee de bestraling is toegediend. De 
uitkomsten zijn mede bepaald door de intensiteit van de straling en de grootte van 
het stralingsveld. Ook het gelijktijdig dan wel sequentieel (na elkaar) toedienen van 
chemotherapie en radiatie maakt verschil.

Overzicht gerapporteerde 
uitkomstindicatoren longkanker

LONG
KANKER

OVERZICHT 
INDICATOREN

LANGETERMIJNOVERLEVING 

POSITIEF SNIJVLAK NA RESECTIE

COMPLICATIE NA RESECTIE

TOXICITEIT NA RADIOTHERAPIE OF  
(CHEMO)RADIATIE
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FIGUUR 3

Verdeling klinisch tumorstadium (%) 

Santeonbreed

Verdeling leeftijd naar geslacht  

Santeonbreed

Aantal patiënten per ziekenhuis De uitkomsten voor longkanker hebben betrekking op patiënten die 

de diagnose kwaadaardige primaire longtumor kregen in de jaren 

2008 tot en met 2014 in één van de Santeon ziekenhuizen. De door 

andere ziekenhuizen doorverwezen patiënten zijn niet meegeno-

men in de analyses. Voor verdere details zie bijlage datamanage-

ment en rapportage.

FIGUUR 1 toont het totale geïncludeerde aantal patiënten met een 

primaire diagnose longkanker in één van de Santeon ziekenhuizen; 

dit bedraagt 8093 over de periode 2008-2014. Ten opzichte van 

het totale aantal longkankertumoren in Nederland over dezelfde 

periode wordt er zo’n 12,5% gediagnosticeerd in één van de Sante-

on ziekenhuizen (bron: IKNL).

FIGUUR 2 toont het tumorstadium van alle Santeon patiënten,  

ingedeeld op basis van de klinische TNM-classificatie. Dit is de sta-

diumbepaling ten tijde van diagnose, voordat de behandeling is ge-

start. Het grootste deel van de Santeon patiënten (52%) heeft een 

stadium IV-tumor. Dit is vergelijkbaar met de klinische tumorsta-

diumverdeling van de overige longkankerpatiënten in Nederland 

(51%, bron: IKNL).

FIGUUR 3 laat de leeftijdsverdeling op moment van diagnose zien 

van alle Santeon patiënten. De mediane leeftijd van de longkanker-

patiënten in de Santeon ziekenhuizen bedraagt 68 jaar. Deze leef-

tijdsverdeling is vergelijkbaar met de overige patiënten in Neder-

land (bron: IKNL). 

De leeftijdsverdeling is statistisch significant verschillend tussen 

de Santeon ziekenhuizen, met mediane leeftijden van 67 (OLVG), 

68 (St. Antonius, CWZ, MST) en 69 (Catharina, Martini). Dit ver-

schil van maximaal 2 jaar in mediane leeftijd is echter een niet-kli-

nisch-relevant verschil.

3.2 KARAKTERISTIEKEN POPULATIE PATIËNTEN
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Behandelmodaliteiten per tumorstadium, 

onder de 75 jaar

Behandelmodaliteiten per tumorstadium, 

vanaf 75 jaar

Kwaliteitsindicatoren SanteonbreedVan een drietal kwaliteitsindicatoren is in FIGUUR 4 het percen-

tage weergegeven: een positief snijvlak na een resectie, een com-

plicatie van graad 3, 4 of 5 na een resectie en de toxiciteit na een 

primaire behandeling met (chemo)radiatie, apart voor curatieve 

(I  t/m IIIA) en palliatieve (IIIB en IV) patiënten. We zien geen wijzi-

gingen sinds de vorige rapportage Zorg voor Uitkomst (over de pe-

riode 2008-2012). Wel zien we sindsdien een positieve trend als het 

gaat om de toxiciteit na (chemo)radiatie: over de jaren 2013-2014 is 

dit percentage 23,9% (95%-BI: 19,1 – 28,7) bij curatieve patiënten 

en 27,3% (95%-BI: 22,5 – 32,1) bij palliatieve patiënten. Voor beide 

patiëntengroepen zien we een significante afname van toxiciteiten 

ten opzichte van de periode 2008-2012 (33%). Er is in deze periode 

geen noemenswaardige verandering geweest in bestralingstech-

niek of type chemotherapie, waardoor een verandering in registra-

tie een meer waarschijnlijke verklaring is voor deze afname.

In FIGUUR 5A en FIGUUR 5B geven we de behandelmodaliteiten 

weer per tumorstadium, verder uitgesplitst naar leeftijd. De primai-

re behandeling is per tumorstadium verschillend. Daarnaast blijkt 

dat binnen tumorstadium I en II minder vaak tot resectie wordt 

overgegaan als de patiënt 75 jaar of ouder is; dan wordt vaker geko-

zen voor radiotherapie. Ook bij oudere patiënten met een stadium 

III-tumor wordt een andere keuze gemaakt; minder vaak chemora-

diatie, maar vaker radiotherapie of niet-behandelen dan bij jongere 

patiënten. Ook in het geval van een oudere patiënt met een stadium 

IV-tumor wordt vaker gekozen voor niet-behandelen. Mogelijk 

speelt hierbij de voorkeur van de patiënt een rol.

LONG
KANKER
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FIGUUR 7

Ongecorrigeerde overleving 2008-2014, 

Nederland exclusief Santeon  bron: IKNL

Verdeling primaire behandeling per  

ziekenhuis bij tumorstadium I

Ongecorrigeerde overleving naar klinisch 

tumorstadium Santeonbreed FIGUUR 6A toont de ongecorrigeerde Kaplan-Meier-curve naar 

klinisch tumorstadium. Het tumorstadium is een sterke voorspel-

ler voor de overleving; hoe hoger het tumorstadium, hoe korter de 

overleving na diagnose. 

FIGUUR 6B is gebaseerd op gegevens afkomstig van IKNL en laat 

de overlevingspercentages zien over de tijd per tumorstadium van 

de overige longkankerpatiënten in Nederland uit dezelfde periode 

(2008-2014). Dit beeld komt overeen met het beeld van de patiën-

ten uit de Santeon ziekenhuizen (FIGUUR 6A).

In FIGUUR 7 worden de behandelmodaliteiten getoond voor pa-

tiën ten met stadium I longkanker. Bij tumorstadium I is resectie de 

meest gebruikelijke primaire behandeling. In het CWZ wordt iets 

vaker voor resectie gekozen als primaire behandeling dan in het 

OLVG en MST, waar radiotherapie iets vaker wordt ingezet als pri-

maire behandeling. 

FIGUUR 8 laat zien dat deze verschillen in primaire behandeling 

tussen ziekenhuizen niet leiden tot significante verschillen in gecor-

rigeerde overleving tussen de ziekenhuizen. Er is hierbij gecorrigeerd 

voor performance status (ECOG-score), leeftijd, Charlson-score, 

geslacht, coronaire hartziekten, longfunctie (FEV1% en DLCO%) en 

morfologie van de tumor.

Wanneer we Santeonbreed de overleving na behandeling bekijken 

dan blijkt dat patiënten die een resectie hebben ondergaan, de bes-

te gecorrigeerde totale overleving over maximaal 6 jaar hebben, 

vergeleken met patiënten die radiotherapie, een andere therapie 

of geen therapie hebben gehad. Ook bij oudere patiënten (vanaf 

75  jaar) blijkt dat degenen met een resectie een betere gecorrigeer-

de overleving hebben.

3.3 UITKOMSTEN
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FIGUUR 8

FIGUUR 9

FIGUUR 10

Verdeling primaire behandeling per  

ziekenhuis bij tumorstadium II

Verdeling primaire behandeling (%) bij  

tumorstadium IIIA

Gecorrigeerde totale overleving voor maximaal 

6 jaar, per ziekenhuis bij tumorstadium IUit FIGUUR 9 blijkt dat bij tumorstadium II resectie veruit de meest 

gekozen behandeling is. Toch zijn er verschillen tussen de ziekenhui-

zen in de verdeling van de primaire behandeling bij tumorstadium 

II. Zo wordt er in het MST, Martini en Catharina minder vaak voor 

een resectie en vaker voor andere behandelmodaliteiten gekozen 

dan in andere ziekenhuizen. Onder de categorie ‘overig’ vallen bij 

dit tumorstadium ook de behandelingen chemotherapie en chemo-

radiatie. In het Martini wordt vaker chemotherapie gegeven (6%) 

t.o.v. de overige ziekenhuizen (1 tot 3%). Voor chemoradiatie geldt 

dat er in het MST, Martini en Catharina in 18-19% van de gevallen 

voor wordt gekozen terwijl dit 4-8% is in de rest van de Santeon 

ziekenhuizen.

De diagnose klinisch tumorstadium II is een lastige om te stellen. 

Het bestaat uit een diverse groep patiënten, waardoor de patiënten 

met een primaire resectie  waarschijnlijk ook de patiënten zijn met 

een beperkter tumorstadium II en betere prognose dan patiënten 

met een uitgebreider tumorstadium II. Het percentage met een pri-

maire resectie is dan ook lager (56%) bij patiënten met tumorstadi-

um IIB dan met tumorstadium IIA (62%). Om deze reden is dan ook 

de overleving van deze diverse groep niet opgenomen in dit boek.

Bij tumorstadium IIIA is chemoradiatie de standaardbehande-

ling. Toch krijgt slechts 46% van de patiënten chemoradiatie, zie  

FIGUUR 10. Dit kan een onderschatting zijn van het daadwerkelijke 

aantal. Zo zijn er in de categorie ‘resectie’ 33 patiënten die secun-

dair chemoradiatie hebben gehad, waarbij dit mogelijk als primaire 

behandeling had moeten worden geregistreerd. Daarnaast bestaat 

de categorie chemotherapie mogelijk uit patiënten waarbij de in-

tentie wel degelijk chemoradiatie was, maar door verslechtering 

van de conditie radiotherapie nooit of nog niet is gestart. Bij dit 

tumorstadium krijgt een groot deel van de patiënten (18%) hele-

maal geen therapie.

LONG
KANKER

HRR met 95%-BI per ziekenhuis t.o.v de overige 5 ziekenhuizen 
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FIGUUR 13

Verdeling primaire behandeling per  

ziekenhuis bij tumorstadium IV

RR met 95%-BI per ziekenhuis t.o.v de overige 5 ziekenhuizen 

Gecorrigeerde 1-jaarsmortaliteit per 

ziekenhuis bij tumorstadium IV

Stadium IIIA, gecorrigeerde overleving Bij chemoradiatie kan men kiezen voor gelijktijdige behandeling 

met chemotherapie en radiotherapie, of voor een sequentiële be-

handeling waarbij wordt begonnen met chemotherapie, wat ge-

volgd wordt door radiotherapie. Hoewel volgens de literatuur ge-

lijktijdige chemoradiatie effectiever is, gaat deze ook vaker gepaard 

met meer bijwerkingen vergeleken met sequentiële chemoradiatie. 

Voor een eerlijke vergelijking van sequentiële en gelijktijdige che-

moradiatie, is in deze analyses gecorrigeerd voor ziekenhuis, per-

formance status, leeftijd, Charlson-score, geslacht, coronaire hart-

ziekten, FEV1%, DLCO% en morfologie van de tumor. 

In FIGUUR 11 wordt de gecorrigeerde totale overleving over maxi-

maal 6 jaar voor sequentiële chemoradiatie vergeleken met ge-

lijktijdige chemoradiatie. De grijze lijn geeft weer dat sequentiële 

chemoradiatie net zo goed is als gelijktijdige chemoradiatie. Het is 

interessant om te zien dat alleen bij patiënten onder de 75 jaar de 

overleving significant beter is bij gelijktijdige chemoradiatie ten op-

zichte van sequentiële chemoradiatie. Hoewel de puntschatting een 

vergelijkbaar effect suggereert bij oudere patiënten, is er geen sig-

nificant verschil tussen gelijktijdige en sequentiële chemoradiatie, 

mogelijk door een te laag patiëntaantal (n=57). Vervolgonderzoek is 

nodig om de inferioriteit van sequentiële chemoradiatie ten opzichte 

van gelijktijdige chemoradiatie te bevestigen om als oudere patiënt 

een goede behandelkeuze te kunnen maken. De huidige resultaten 

kunnen het gebruik van sequentiële chemoradiatie aanmoedigen 

onder oudere patiënten om zo bijwerkingen te voorkomen, omdat 

het verschil tussen de twee behandelopties niet significant is. 

Bij tumorstadium IV zijn alleen palliatieve behandelingen aan de 

orde. Er wordt meestal gekozen voor chemotherapie (45%) of geen 

therapie (34%), zie FIGUUR 12. In het Martini en Catharina wordt 

vaker gekozen voor chemotherapie, terwijl dit in het St. Antonius 

aanzienlijk minder vaak wordt gedaan. Ook in het percentage pa-

tiënten dat geen therapie ondergaat is er verschil tussen de zie-

kenhuizen: in het St. Antonius is dit de grootste groep patiënten.  

Mogelijk speelt hierin de wijze waarop arts en patiënt tot de be-

han delkeuze komen een rol. De populatie van het St. Antonius 

is namelijk qua leeftijd en Charlson-score niet anders dan de  

San teon  brede populatie. Het Catharina heeft echter de minste 

patiënten met comorbiditeiten van alle ziekenhuizen, waardoor zij 

mogelijk vaker kiezen voor chemotherapie. Ondanks dat het Mar-

tini de oudste patiënten met de meeste comorbiditeiten heeft, kie-

zen zij toch het vaakst voor chemotherapie. Er zijn grote verschillen 

te zien tussen de ziekenhuizen in de gekozen behandelmodaliteit bij 

palliatieve patiënten (FIGUUR 12). Toch leidt dit niet direct tot ver-

schillen tussen ziekenhuizen in de gecorrigeerde 1-jaars mortaliteit 

(zie FIGUUR 13; op basis van Cox-regressie met gefixeerde over-

HRR met 95%-BI van sequentiële chemoradiatie t.o.v. 

gelijktijdige chemoradiatie 

3.3 UITKOMSTEN
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Gecorrigeerde 1-jaarsmortaliteit bij 

tumorstadium IV

levingstijd). Er is in deze analyse gecorrigeerd voor performance 

status, leeftijd, Charlson comorbiditeitsindex, geslacht, coronaire 

hartziekten, FEV1%, DLCO% en morfologie van de tumor.

Chemotherapie is de meest voorkomende vorm van behandeling bij 

palliatieve longkankerpatiënten. FIGUUR 14 laat de gecorrigeerde 

1-jaars mortaliteit van patiënten zien die chemotherapie hebben 

gehad (al dan niet gevolgd door radiotherapie), vergeleken met pa-

tiënten die geen chemotherapie hebben gehad. De grijze lijn laat 

zien dat chemotherapie net zo goed is als geen chemotherapie in 

relatie tot de 1-jaars mortaliteit. Uit de figuur blijkt dat de overleving 

beter is voor patiënten die chemotherapie hebben gehad, ongeacht 

de leeftijd. Ook in deze analyses is er gecorrigeerd voor performan-

ce status, leeftijd, Charlson-score, geslacht, coronaire hartziekten, 

FEV1%, DLCO% en morfologie van de tumor.

PROMs 

De nulmetingen van de kwaliteit van leven worden op papier inge-

vuld door de patiënt en vervolgens door de verpleegkundig specia list 

ingevoerd in het systeem. Hoewel elke patiënt een vragenlijst zou 

moeten krijgen, is dit niet altijd het geval. Patiënten met een slechte 

prognose worden namelijk niet altijd ‘belast’ met een vragenlijst. Een 

indicatie van de respons van de nulmeting, gebaseerd op de periode 

juni t/m december 2014 (in deze periode deden alle Santeon zieken-

huizen mee aan de PROMs én is de totale patiëntenpopulatie be-

kend uit Zorg voor Uitkomst), bedraagt 186/672 = 27%. Dit kan een 

onderschatting zijn indien niet alle 672 patiënten daadwerkelijk de 

vragenlijst hebben ontvangen. In totaal zijn er 957 unieke patiënten 

die de nulmeting en één of meer vervolgmetingen hebben ingevuld. 

Van de 957 unieke patiënten die de PROMs hebben ingevuld, heb-

ben 106 patiënten één of meerdere keren (dus bij één of meerdere 

metingen) de vragenlijst niet compleet ingevuld (= 11%).

In totaal zijn er 378 nulmetingen ingevuld door patiënten van wie 

de vitaliteitsstatus (in leven of overleden) bekend is op 31-12-2014. 

FIGUUR 15 laat de respons zien op de meetmomenten 3, 6 en 12 

maanden van deze 378 patiënten, onderverdeeld naar tumorstadi-

um. Vanwege de lage respons op 12 maanden, lijkt het zinvol om in 

de toekomst te verkennen of het interval tussen de meetmomen-

ten omlaag kan bij patiënten met een stadium IV-longcarcinoom, 

zodat de respons omhoog gaat.

 

In FIGUUR 16 wordt de respons vergeleken tussen jongere en ou-

dere patiënten. Hieruit blijkt  dat het aandeel patiënten dat wel in 

leven is maar niet de vragenlijst invult groter is bij oudere patiënten, 

op alle drie de meetmomenten. Voor oudere patiënten is de belas-

ting misschien groter om de vragenlijst in te vullen.

LONG
KANKER

RR met 95%-BI voor chemotherapie t.o.v. geen chemotherapie
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FIGUUR 17 Mediane invultijd PROMs in minuten, 

opgesplitst naar leeftijd

Uit FIGUUR 17 blijkt dat de mediane invultijd per meetmoment 

langer is bij oudere patiënten, vooral op latere meetmomenten. Dit 

is ook een aanwijzing dat het voor oudere patiënten een grotere 

opgave is om de vragenlijst in te vullen dan voor jongere patiënten.

3.3 UITKOMSTEN




