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Introductie

Actieve surveillance is mogelijk een veilige en effectieve behandeling voor slokdarmkankerpatiënten met een 
klinisch complete respons na neoadjuvante chemoradiotherapie (nCRT). In een multicenter gerandomiseerde 
trial (de SANO-trial) wordt actieve surveillance vergeleken met standaard chirurgie. Patiënten die deelname aan 
de SANO-trial weigerden vanwege een sterke voorkeur voor de andere behandelarm dan op dat moment werd 
aangeboden, werden geïncludeerd in een onderzoek naar behandelvoorkeuren van patiënten: de NOSANO-
studie. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in beweegredenen van patiënten om te kiezen voor 
actieve surveillance danwel chirurgie

Methode

Kwalitatieve en kwantitatieve analysemethoden zijn gebruikt. Drie maanden na nCRT (T1) werden patiënten 
geïnterviewd over hun behandelvoorkeur. De data werd geregistreerd, getranscribeerd en geanalyseerd volgens 
principes van grounded theory. Op T1 en T2 (12 maanden na nCRT) zijn vragenlijsten afgenomen over 
kwaliteit van leven, coping, angst en beslissingsspijt.

Resultaten



40 patiënten werden geïncludeerd. Analyse van interviewdata resulteerde in een conceptueel model met als 
centraal thema ‘omgaan met de dreiging van kanker’. Patiënten met een voorkeur voor actieve surveillance gaan 
hiermee om door vertrouwen te hebben in hun lichaam en een goede afloop. Hun mentaliteit is: nu genieten van 
het leven. Patiënten met een voorkeur voor chirurgie zijn gericht op het minimaliseren van onzekerheid. Hun 
mentaliteit is: nu handelen en niet opgeven. Uit de vragenlijsten kwam naar voren dat patiënten met een 
voorkeur voor chirurgie een lagere kwaliteit van leven hadden.

Conclusie

De behandelvoorkeuren van patiënten zijn individueel bepaald en moeilijk te voorspellen. Het model kan 
zorgprofessionals helpen om in de toekomst patiënten beter te begeleiden bij  het maken van een passende 
behandelkeuze.
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