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BCC

PCC

Keratinocyt kanker

Melanoom

Kwaliteit van leven
het functioneren van een persoon op:
•

Fysiek

•

Psychisch

•

Sociaal gebied

en de subjectieve evaluatie daarvan.

Kwaliteit van leven meten
Voorbeeldvraag:
•

Generiek

Ik heb problemen mijzelf te wassen of aan te kleden

•

Groep specifiek

Hoe jeukerig, pijnlijk of branderig is uw huid?

•

Ziekte specifiek

Vindt u het vervelend dat u uw huid moet controleren op huidkanker?

HADS
Skin Cancer Index

Angst voor
nieuwe plekken

Angst voor
uitzaaiingen

Zelfverwijt over
eerder zongedrag

Angst voor terugkeer
van de plekken
er wordt erg op je
gelet door anderen

Je raakt er
nooit vanaf

Angst voor
behandeling

Aangepast
buitengedrag

Schaamte

Kanker is een
eng woord
Onrust in periode
tussen diagnose
en behandeling

Huid willen
bedekken
Regelmatig
zelfcontrole

Onrust over
littekenvorming

BaSQoL vragenlijst
Sinds de diagnose huidkanker,

Helemaal
niet




Een
beetje




Nogal

Heel erg









1.
2.
3.

Vindt u het vervelend dat u moet letten op uw zongedrag?
Vindt u het vervelend dat u meer zonnebrandproduct (crème, spray, etc.) moet gebruiken?
Vindt u het vervelend dat u uw huid moet controleren op huidkanker?

4.

Vindt u het vervelend uw huid beter te moeten beschermen tegen de zon?









5.

Heeft u het gevoel anderen te moeten aanmoedigen om hun huid te laten controleren?
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Als u terugdenkt aan de periode van diagnose en behandeling,
6.
7.
8.

Maakte u zich zorgen over de periode tussen diagnose en behandeling?
Was u bang voor de behandeling?
Was u geschrokken van het woord kanker?
Gedurende de afgelopen week,

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Was u bang om op meerdere plaatsen huidkanker te krijgen?
Maakte u zich zorgen over uitzaaiingen?
Was u onzeker over de toekomst?
Maakte u zich zorgen over andere huidafwijkingen?
Maakte u zich zorgen verminderd aantrekkelijk te zijn?
Vond u het vervelend om uw kleding aan te passen om littekens en plekken te bedekken?
Voelde u zich minder aantrekkelijk?
Maakte u zich zorgen over de huid van anderen?
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Uiterlijk

Andere

mensen


Ziektespecifieke KvL

Ziektespecifieke KvL
bij orgaantransplantatie patiënten
Immuunsuppressiva gebruik
Grotere kans op huidmaligniteiten
Meer huidkankerplekken  grotere impact op KvL
• uiterlijk
• gedrag
• meer bij vrouwen

Frie et al. JAMA Dermatol 2020; 156 (4): 464

Ontevreden over
Informatievoorziening
Jongere leeftijd
Tumor in het gezicht
Patiënten zonder partner
Meerdere andere ziekten

Ontevreden

slechtere KvL

KvL en behandeling
EORTC QLQ-C30
Excisie
Mohs
Radiotherapie

tevredenheid met zorg
cosmetisch resultaat
Arts et al, Dermatology. 2019 Aug 21:1-10

Impact van behandeling

Bussink et al. Ned T Dermatol Venereol 2021; 31 (2): 23

Kwetsbare Oudere
•

Veroudering

•

Chronische ziekte

•

Afname (reserve) capaciteit

Kwetsbaarheid

Impact van behandeling bij ouderen

Bussink et al. Ned T Dermatol Venereol 2021; 31 (2): 23

Algemene KvL
*

*

EORTC QLQ-C30
Huidkanker patiënten
Normpopulatie

Arts et al, Dermatology. 2019 Aug 21:1-10

Toepassing in de praktijk

Vragenlijst of uitvragen?
Meer regie voor de patiënt
Shared decision making

Take home messages
Denk aan mogelijke impact van diagnose en behandeling
Weeg dit mee in behandelbeslissing
Vraag of meet (met vragenlijst) en doe er dan ook iets mee

Bedankt voor de aandacht!

