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Introductie

Momenteel worden meer dan 100 verschillende uitkomstmaten gebruikt om de resultaten van behandelingen 
voor kinderen met simpele appendicitis te rapporten. Dit komt door het ontbreken van een core outcome set 
(COS), een verzameling uitkomstmaten die als minimum moet worden gemeten en gerapporteerd in klinische 
studies.

Methode

Het ontwikkelen van deze COS bestond uit vier fases, 1) Update van een eerdere systematic review waarin alle 
gerapporteerde uitkomstmaten worden geïdentificeerd, 2) een online Delphi studie van twee rondes, waarin 
ouders en (kinder)chirurgen deze uitkomstmaten beoordeelde voor inclusie in de COS, 3) focusgroepen met 
jongeren om voor hun relevante uitkomstmaten te identificeren, en 4) een transcontinentale expertmeeting die 
het ontwikkelproces evalueerde en de definitieve COS formuleerde.

Resultaten

In totaal werden met de systematic review 129 unieke uitkomstmaten geïdentificeerd. Deze werden 
samengevoegd tot 43 uitkomsttermen voor een werkbare Delphi vragenlijst. In de eerste Delphi ronde 
participeerde 137 ouders (8 landen) en 245 chirurgen (10 landen), het responspercentage in de tweede ronde was 
respectievelijk, 61% en 85%. Uiteindelijk werd consensus bereikt over 10 van de 43 uitkomstentermen. In de 
twee focus groepen met jongeren werden twee additionele uitkomsttermen geïdentificeerd. De definitieve COS 
bestaat uit 12 uitkomsttermen, zie tabel 1.



Tabel 1. Definitieve core outcome set voor het rapporteren van behandeluitkomsten bij kinderen met simpele 
appendicitis

Conclusie

Wij ontwikkelde een COS met internationale consensus onder patiënten ouders en chirurgen welke is gebaseerd 
op reeds gepubliceerd onderzoek. Het gebruik van deze COS wordt aanbevolen voor alle toekomstige studies 
naar de behandeling van kinderen met simpele appendicitis. Het gebruik van deze COS zal leiden tot uniforme 
en consequente uitkomstrapportage waarmee datapooling wordt gefaciliteerd en evidence-based besluitvorming 
wordt vergemakkelijkt.
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