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Introductie

In de huidige medische beslisvorming speelt het perspectief van patiënten een belangrijke rol. Om het 
patientperspectief in onderzoeksuitkomsten te includeren worden er Core Outcome Sets (COS) gedefinieerd. In 
het veld van abdominale aorta aneurysma (AAA) chirurgie wordt het patientperspectief met name geëvalueerd 
door kwantitatieve ‘quality of life’ (QoL) schalen. De vraag is of deze schalen een adequate reflectie zijn van 
het patientperspectief en of deze gebruikt kunnen worden in het QoL aspect van COS.

Methode

Middels een scoping review werden artikelen geïncludeerd die de QoL in de context van electieve AAA repair 
rapporteerden. Kwantitatieve studies (d.w.z. traditionele QoL schalen) werden vergeleken (triangulatie 
methode) met kwalitatieve studies (d.w.z. diepte inzicht in patientperspectief) om overeenkomsten en 
discrepanties te identificeren. De ‘sensitivity to change’ van de SF-36 werd geëvalueerd middels een random-
effects model.

Resultaten

33 studies werden geïdentificeerd, waarvan 29 studies kwantitatief (88%) en 4 (12%) kwalitatief waren. In 
totaal rapporteerden de 33 studies 54 QoL schalen, waarbij de generieke SF-36 (16 studies) en EQ-5D (8 
studies) het meest gebruikt werden. Aneurysma-specifieke schalen werden gerapporteerd in 1 studie. Na 
triangulatie toonden de generieke SF-36 en EQ-5D weinig overeenkomst met het patientperspectief (Figuur). 
De aneurysma-specifieke schalen kwamen beter overeen, maar omvatte niet alle items die patiënten aangaven 
belangrijk te vinden (Figuur).



Overeenkomsten en discrepanties tussen kwantitatieve schalen (SF-36, EQ-5D, Aneurysma specifiek) en 
patientperspectief (kwalitatief onderzoek).

Conclusie

Op dit moment is er geen tool die het patientperspectief na electieve AAA chirurgie adequaat reflecteert. Om 
het patientperspectief in onderzoeksuitkomsten te kunnen evalueren middels COS moet er betere beeldvorming 
komen van het patientperspectief.
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