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Defining appropriateness criteria for endoscopic sinus surgery during 
management of uncomplicated adult chronic rhinosinusitis: a RAND/UCLA 
appropriateness study

Mw. E.S. Lourijsen1, mw. prof. dr. W.J. Fokkens2

SAMENVATTING 
Momenteel ontbreken duidelijke indicaties wanneer endoscopische sinuschirurgie (ESS) een geschikte 
behandeling is voor ongecompliceerde chronische rhinosinusitis (CRS) bij volwassenen. Dit resulteert in veel 
praktijkvariatie rondom het uitvoeren van deze chirurgische techniek. Het doel van deze studie was het 
ontwikkelen van heldere criteria die richting geven wanneer ESS een geschikte behandeloptie is. Hiervoor is 
de RAND/UCLA-methodologie gebruikt. Een internationaal panel van 10 experts is samengesteld om in een 
Delphi diverse klinische scenario’s te beoordelen. In totaal zijn 312 scenario’s beoordeeld voor CRS met of 
zonder neuspoliepen. Voor ongecompliceerde CRS met neuspoliepen bij volwassenen is een behandel- 
periode met lokale intranasale corticosteroïden plus een korte kuur systemische corticosteroïden, gepaard 
met een SNOT-22-score van ≥20 punten en een CT Lund-Mackay-score van ≥1 een geschikte indicatie voor 
ESS. Voor ongecompliceerde CRS zonder neuspoliepen bij volwassenen is een behandelperiode met lokale 
intranasale corticosteroïden plus ofwel een korte kuur breedspectrum antibiotica/kweekgerichte antibiotica, 
of een langere kuur laag gedoseerde antibiotica met anti-inflammatoire nevenwerking (onder andere 
macroliden), gepaard met een SNOT-22-score van ≥20 punten en een CT Lund-Mackay-score van ≥1 een 
geschikte indicatie voor ESS. Deze criteria dienen beschouwd te worden als een minimale drempel waaraan 
voldaan moet worden voordat ESS als behandeloptie overwogen kan worden.
(Ned Tijdschr Allergie Astma 2017;17:104-109)

SUMMARY
Currently there is a lack of clear indications for endoscopic sinus surgery (ESS) in patients with uncomplicated 
chronic rhinosinusitis (CRS), resulting in significant practice variance. The objective of the current study was 
to define appropriate criteria for performing ESS to reduce this large variety in surgical management of the 
CRS patient population. The RAND/UCLA appropriateness methodology was used in defining these criteria. 
An expert panel of 10 experts was formed to complete a modified Delphi ranking process. A total of 312 
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INLEIDING
Chronische rhinosinusitis (CRS) is een ontsteking van de 
neusbijholten die gepaard gaat met de aanwezigheid van 2 
of meer symptomen, waarvan ten minste neusverstopping of 
rhinorroe/'postnasal drip' aanwezig moet zijn, met eventueel 
daarbij aangezichtspijn/druk in het aangezicht en/of vermin-
derd reukvermogen. De symptomen moeten langer dan 12 
aaneengesloten weken aanwezig zijn en moeten ondersteund 
worden door endoscopische bevindingen en/of afwijkingen 
op een CT-scan.1 De prevalentie van CRS in Europa is rond 
de 11%.2 Er zijn diverse fenotypen van CRS bekend, waarbij 
de onderverdeling CRS met neuspoliepen (CRSwNP) en CRS 
zonder neuspoliepen (CRSsNP) het meest gehanteerd wordt 
in de praktijk. De prevalentie van CRS met neuspoliepen is 
4%.3  
Momenteel bestaat de behandeling van CRS uit medicamen- 
teuze therapie en endoscopische sinuschirurgie (ESS). Inter- 
nationale richtlijnen adviseren om adequate medicamen- 
teuze behandeling te starten alvorens chirurgie te overwegen. 
Onduidelijk is echter wat een geschikte maximale medica-
menteuze behandeling is. Er zijn geen goede klinische ge-
randomiseerde studies die een optimale combinatie van 
medicatie evalueren, waardoor op dit moment slechts aan-
bevelingen te geven zijn. Een gerespecteerde behandelstra-
tegie is een behandeling met intranasale corticosteroïden en 
NaCl neusspoelingen, aangevuld met een korte kuur syste-
mische corticosteroïden of een antibioticum.1,4 Na falen van 
deze therapie kan ESS overwogen worden. Bij deze techniek 
wordt ten minste de uitmonding van de sinus maxillaris, 
sinus ethmoïdalis en sinus frontalis verruimd (infundibulo-
tomie) via endoscopische instrumenten die ingebracht wor-
den via de neusgaten van de patiënt. In aanvulling hierop 
kan de sinus ethmoïdalis ook uitgebreider worden geope-
reerd waarbij ethmoïdcellen en zieke mucosa of poliepen 
verwijderd worden (ethmoïdectomie). Soms worden ook 
de sinus frontalis en de sinus sfenoïdalis geopereerd en 
van zieke mucosa of poliepen ontdaan. De overkoepelende 
term voor al deze vormen van neusbijholtenoperaties is ESS.  
De timing en indicatie voor ESS variëren sterk geografisch. 

Dit komt doordat duidelijke richtlijnen rondom het selec- 
teren van de juiste patiënten voor ESS ontbreken. Het selec-
teren van de juiste patiënten voor ESS is belangrijk om de 
kans van slagen te vergroten. Om het selectieproces te verge-
makkelijken kunnen zogenoemde geschiktheidscriteria opge-
steld worden die aangeven wat de balans is tussen ‘harm’ en 
‘benefit’ van ESS. Een juist uitgevoerde ESS is gedefinieerd 
als een operatie die een dusdanig grotere gezondheidswinst 
geeft dan de nadelige effecten, en die het zodoende waard is 
om uit te voeren ondanks de kosten.5 Ondanks het feit dat 
ESS veelvuldig uitgevoerd wordt over de wereld, zijn er nog 
geen geschiktheidscriteria bekend. 
De RAND/UCLA (RAND Corporation-University of 
California, Los Angeles)-methodologie is ontwikkeld om 
geschiktheidscriteria op te stellen voor bepaalde interventies 
in afwezigheid van evidence-based richtlijnen over het juiste 
beleid. De RAND/UCLA-methodologie vat de best beschik-
bare literatuur samen met internationale expertopinies, om zo 
geschiktheidscriteria te ontwerpen op het gebied van patiënt- 
gebonden symptomen, medische voorgeschiedenis en bevin-
dingen bij lichamelijk/aanvullend onderzoek. 
Een RAND/UCLA-project is ook opgezet voor de interventie 
ESS bij volwassen patiënten met ongecompliceerde CRS. Het 
doel was om de kwaliteit van zorg voor patiënten met CRS te 
verbeteren. Dit artikel geeft een overzicht van de werkwijze 
en de uitkomsten die in de praktijk toepasbaar zijn.

RAND/UCLA-METHODE
De RAND-methode bestaat sinds de jaren 80 van de vorige 
eeuw en is bedoeld om over- of ondergebruik van inter- 
venties vast te stellen. Deze methode is valide en betrouw-
baar gebleken na onderzoek.6 Het is voor de toepasbaarheid 
van de RAND-methode van belang dat de te onderzoeken in-
terventie frequent uitgevoerd wordt, dat sprake is van signifi- 
cante morbiditeit of mortaliteit bij uitvoer van de interventie, 
dat de interventie hoge gezondheidszorgkosten met zich mee-
brengt, dat de interventie geografisch in wisselende frequen- 
tie wordt uitgevoerd, en dat de interventie controversieel is. 
Een internationaal panel van 10 experts (8 chirurgen, 2 aller- 

105
scenarios were ranked for CRS with nasal polyps and 312 scenarios were ranked for CRS without nasal 
polyps. ESS can be offered in adult patients with uncomplicated CRS with nasal polyps after a treatment 
phase of intranasal corticosteroids and a short course of systemic corticosteroids, combined with a CT 
Lund-Mackay score ≥1 and a SNOT-22 score of ≥20 points. In uncomplicated CRS without nasal polyps ESS 
can be offered after a treatment phase of intranasal corticosteroids plus either a short course of broad-
spectrum/culture-directed antibiotics or prolonged low-dose anti-inflammatory antibiotics, in combination 
with a CT Lund-Mackay score ≥1 and a SNOT-22 score of ≥20 points. These criteria should be interpreted as 
the minimal threshold to consider ESS a treatment option. 



JA ARGANG17SEPTEMBER20173

ALLERGIE

gologen) heeft deze criteria bekeken en geconcludeerd dat 
dit voor ESS aan de orde is. Derhalve is besloten dit RAND/
UCLA-project voort te zetten. De panelleden zijn allen ex-
pert in hun vakgebied en woonachtig in Canada, Europa, 
Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 
Staten. Een geografische spreiding is zo gewaarborgd. 

SELECTIE VAN VARIABELEN EN 
SCENARIO-ONTWIKKELING
De variabelen die klinisch relevant werden bevonden voor de 
ontwikkeling van scenario’s zijn gebaseerd op de factoren die 
door (KNO-)artsen meewegen bij de keuze of een patiënt wel 
of niet geïndiceerd is voor een ESS. Alle ontwikkelde scena-
rio’s zijn apart beoordeeld voor CRSwNP en CRSsNP. Na uit-
gebreid literatuuronderzoek bleken 3 variabelen van belang 
te zijn in een scenario. 

INGESTELDE MEDICAMENTEUZE
BEHANDELING VOORAFGAAND AAN HET 
AANBIEDEN VAN ESS
Om te beoordelen of voldaan is aan een juist gebruik van 
medicatie alvorens een ESS te overwegen, is gekeken naar de 
diverse opties die beschreven zijn in recente systematische 
reviews en richtlijnen.4,7-10 De panelleden hebben voor elk 
scenario besloten dat als basis een behandeling met lokale 
intranasale corticosteroïden noodzakelijk is, omdat de bewijs- 
kracht voor de werkzaamheid van deze medicatie zeer hoog 
is bij CRS-patiënten.7-10

MATE VAN ZIEKTESPECIFIEKE
KWALITEIT VAN LEVEN NA JUISTE
MEDICAMENTEUZE BEHANDELING 
De ziektespecifieke kwaliteit van leven in de scenario’s is ge-
meten met de ‘Sino-nasal Outcome Test’ (SNOT-22). Deze 
vragenlijst is betrouwbaar, valide en geeft de beste kwaliteit 
in de klinische praktijk. Ook is het op dit moment de meest 
gebruikte patiëntgerapporteerde uitkomstmaat.11,12 Gekozen 
is voor een afkappunt van 20 punten (totaal aantal te behalen 
punten is 110), omdat eerdere uitkomsten lieten zien dat 
>50% van de patiënten die geopereerd werd ondanks een 
score <20 punten, geen verbetering bemerkte in het zoge-
noemde ‘minimaal klinische relevante verschil’ dat gesteld 
is op 8,9 punten verbetering na een behandeling. De situatie 
verslechterde zelfs ten opzicht van die voor de operatie.13,14

INTERPRETATIE VAN BEVINDINGEN OP 
CT-SCAN VAN DE SINUS
Een CT-scan van de neusbijholten kan beoordeeld worden met 
de Lund-Mackay-score. Elke sinus wordt een score gegeven 
van 0 (geen afwijkingen), 1 (gedeeltelijke sluiering), 2 (vol-

ledige sluiering) om zo tot maximaal 24 punten te komen.15 
Voor de scenario’s is gebruikgemaakt van afkappunten bij 
0,1 en 5 punten. Het afkappunt van 5 punten is gekozen, 
omdat een score tot 5 punten ook bij niet-CRS-patiënten 
voorkomt.16 Een aanvullend afkappunt van 1 is gekozen om 
te differentiëren tussen een normale en abnormale CT van 
de sinus, aangezien bekend is dat CT-scores niet altijd goed 
relateren aan patiëntgerapporteerde uitkomstmaten.16-21 

BEOORDELEN VAN SCENARIO’S EN 
CLASSIFICATIE
Om tot de ontwikkeling van de beoogde geschiktheidscrite- 
ria te komen zijn 2 rondes van individuele beoordelingen 
geweest, met tussendoor een ontmoeting tussen de experts 
om perspectieven uit te wisselen en om eventuele onenig- 
heden te bediscussiëren. De ontmoeting was niet bedoeld 
om tot consensus te komen.
In de eerste ronde hebben de panelleden elk scenario een 
cijfer 1-9 toegekend, waarbij 1 een zeer onjuiste indicatie 
voor ESS betekende en 9 een zeer juiste indicatie. 
Na de tweede ronde werd ieder scenario uiteindelijk geclassi-
ficeerd als een juiste, onduidelijke, of onjuiste indicatie voor 
ESS, waarbij de experts beoordeelden op basis van de beken-
de literatuur bij de gemiddelde CRS-patiënt. Panelleden zijn 
geadviseerd de kosten niet mee te laten wegen in de beoor-
deling van elk scenario. De classificatie werd gebaseerd op de 
gemiddelde score na de tweede ronde van elk scenario apart, 
met daarbij ook meegenomen of er onenigheid was tussen 
de panelleden. Bij een gemiddelde score van 7 tot 9, zonder
onenigheid in de beoordeling van het gescoorde scenario, 
was de ESS juist geïndiceerd. Een onenigheid werd gedefini-
eerd als ten minste een panellid een scenario met 1 tot 3 be- 
oordeeld had, terwijl een ander panellid hetzelfde scenario 
met 7 tot 9 beoordeeld had. Onduidelijke indicaties behaal- 
den een score van 4 tot 6, of waren scenario’s waarbij sprake 
was van onenigheid. Duidelijk onjuiste indicaties behaalden 
een gemiddelde score van 1 tot 3 zonder onenigheid.

RESULTATEN
In totaal zijn 624 scenario’s ontwikkeld en beoordeeld, waar-
van 312 voor CRSwNP en 312 voor CRSsNP. Na de eerste 
ronde waren er 21 (6,7%) en 28 (8,9%) scenario’s voor respec- 
tievelijk CRSsNP en CRSwNP die resulteerden in een onenig-
heid van beoordeling. Na de tweede ronde was er geen sprake 
van onenigheid in beoordelingen. 

GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR
ONGECOMPLICEERDE CRSwNP
Na behandeling met lokale intranasale corticosteroïden 
(steroïdneusspray dan wel steroïdirrigatie of druppels) voor 

106
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ten minste 8 weken, plus een korte kuur systemische cortico- 
steroïden (gemiddelde duur 1-3 weken), een SNOT-22-score 
van ≥20 punten en een CT Lund-Mackay-score van ≥1 is een 
ESS een juiste indicatie. Van belang hierbij is dat de intrana-
sale corticosteroïden ook voortgezet worden nadat de kuur 
met een oraal corticosteroïd is afgelopen. Een SNOT-22- 
score van <20 punten geeft meer reden tot twijfel over de 
indicatie voor ESS, maar kan bij geïsoleerde forse klachten 
van neusobstructie of reukverlies wel overwogen worden. 
Een monotherapie met alleen een korte kuur systemisch 
corticosteroïd is een twijfelachtige indicatie voor een ESS, net 
als een monotherapie met alleen lokale intranasale cortico- 
steroïden voor ten minste 8 weken ongeacht de SNOT-22- of 
CT Lund-Mackay-score.

GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR 
ONGECOMPLICEERDE CRSsNP
ESS is geschikt na een behandelperiode van ten minste 8 
weken lokale intranasale corticosteroïden (steroïdneusspray 
dan wel steroïdirrigatie of druppels) plus ofwel een korte 
kuur (2-3 weken) breedspectrum antibiotica/kweekgerichte 
antibiotica, of een langere kuur (≥12 weken) laag gedoseerde 
antibiotica met anti-inflammatoire nevenwerking (onder 
andere macroliden), gepaard met een SNOT-22-score van 
≥20 punten en een CT Lund-Mackay-Score van ≥1. Als 
slechts behandeld is met lokale intranasale corticosteroïden 
zonder kuur antibiotica is de indicatie twijfelachtig. Indien de 
risico’s van antibiotische behandeling groter zijn dan de 
risico’s van een onjuiste ESS, zoals bijvoorbeeld bij contra- 
indicaties voor antibiotica, herhaaldelijke infectie(s) met 
Clostridium difficile, of afwezigheid van mucopurulentie in de 
neus, kan ESS alsnog overwogen worden.

ONJUISTE CRITERIA VOOR ESS
Een SNOT-22-score <20 is geen goede indicatie om een ESS 
te verrichten. Patiënten zullen waarschijnlijk geen gezond-
heidswinst behalen na een operatie. Alleen bij patiënten met 
CRSwNP die al behandeld zijn met lokale intranasale cortico- 
steroïden en een korte kuur systemisch corticosteroïd valt 
het te overwegen. Een volledig normale CT-scan (Lund- 
Mackay-score 0) is geen reden een ESS uit te voeren bij on-
gecompliceerde CRS.

IMPLEMENTATIE
Voor de interpretatie van de gepresenteerde criteria geldt dat 
het adviezen zijn over of een ESS zinvol is en wanneer het 
een bespreekbare optie is. De geschiktheidscriteria zijn niet 
bedoeld om aan te geven bij welke patiënten ESS absoluut 
noodzakelijk is. Als een patiënt voldoet aan de geschiktheids-
criteria heeft hij of zij het recht zelf te beslissen na adequaat 

geïnformeerd te zijn over de te verwachten gunstige effecten 
en bijwerkingen van de diverse opties. Per patiënt zal er tel-
kens een afweging gemaakt moeten worden van de voordelen 
en risico’s. De gepresenteerde geschiktheidscriteria zijn te ge-
bruiken voor zowel primaire als revisie-ESS. Voor beide geldt 
dat klachten en de behoeften van de patiënt leidend zijn in 
het wel of niet uitvoeren van een ESS. Het doel is te allen 
tijde te voorkomen dat een ongefundeerde ESS plaatsvindt. 

ENDOSCOPISCHE SINUSCHIRURGIE
Diverse systematische reviews van prospectieve, observa- 
tionele cohortstudies hebben laten zien dat ESS een effectieve 
behandelstrategie is bij patiënten met refractaire CRS.22-25 
ESS in aanvulling op medicamenteuze therapie kan de korte- 
en langetermijnuitkomsten, zoals de kwaliteit van leven en 
de productiviteit, gunstig beïnvloeden.26-28 Opvallend is dat 
slechts 20-25% van de geopereerde patiënten een signifi- 
cante verbetering bemerkt van de kwaliteit van leven ten 
opzichte van baseline, en 10-50% van de patiënten behaalt 
niet het ‘minimaal klinisch relevante verschil’ van 8,9 punten 
in de ziektespecifieke kwaliteit van leven gemeten met de 
SNOT-22-vragenlijst.13,14,29 Deze resultaten laten zien dat er 
ruimte is voor een verbeterde patiëntselectie om zo een chirur- 
gische interventie te voorkomen bij patiënten die weinig ver-
betering zullen hebben na een ESS. 

KLINISCHE KANTTEKENINGEN
Door gebruik te maken van de RAND-methodologie zijn 
geschiktheidscriteria ontwikkeld die toepasbaar zijn op de 
gemiddelde ongecompliceerde CRS-patiënt. Er zijn echter 
altijd patiënten met een iets andere presentatie bij wie ESS 
toch een goede optie is, ondanks dat niet voldaan wordt 
aan de geschiktheidscriteria. Als de verwachting is dat een 
patiënt meer bijwerkingen zal ondervinden van een kuur 
systemische corticosteroïden dan dat er gunstige effecten 
mee behaald zullen worden, is deze patiënt mogelijk eerder 
kandidaat voor een ESS. Patiënten die zich presenteren met 
massale polyposis nasi, forse bijwerkingen van eerdere kuren 
systemische corticosteroïden of een voorgeschiedenis met 
diabetes mellitus, komen mogelijk eerder in aanmerking 
voor een ESS. Het is vooral zaak te documenteren waarom 
van een kuur wordt afgezien. Iedere arts moet zich er ook 
van bewust zijn dat symptomen van een patiënt mogelijk 
niet-sinogeen van aard zijn, ondanks een SNOT-22-score 
van >20. Hetzelfde geldt voor de CT Lund-Mackay-score 
die bij de niet-CRS-populatie 4 of 5 kan zijn.16 Dit betekent 
dat bij een score <6 ook niet-sinogene oorzaken uitge- 
sloten moeten worden. Het is enorm van belang de CT-scan 
van de sinus en de SNOT-22 niet als los instrument te ge-
bruiken, maar deze per patiënt samen te beoordelen, omdat 
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ze in geïsoleerde vorm beperkt zijn in het vaststellen of een
patiënt wel of geen goede kandidaat voor ESS is.   

BEPERKINGEN VAN DE STUDIE
De interpretatie van de best beschikbare literatuur door ex- 
perts is gebruikt om deze geschiktheidscriteria te ontwerpen. 
Dit brengt met zich mee dat eigen ervaringen, opleiding en 
omgeving kunnen hebben meegespeeld. De beoordelingen 
zijn ten tweede gebaseerd op waarderingen van de voor- 
delen en risico’s, inclusief de mate en waarschijnlijkheid 
van postoperatieve uitkomsten. Het inschatten van uitkom-
sten na een interventie is echter gebaseerd op imperfecte 
data en experts kunnen verschillen in hun waarderingen 
van voordelen en risico’s.30 Om deze beperking minder  
mee te laten spelen is vooraf een aantal systematische reviews 
opgezet om iedere expert goed te kunnen voorlichten 
over verwachte gezondheidswinst en risico’s.4,9,12,31  
Het voordeel van het gebruik van de SNOT-22 als patiënt- 
gerapporteerde uitkomstmaat is het inbrengen van een 
gevalideerde patiëntenfactor in het keuzeproces, maar 
kan het wel of niet behalen van het ‘minimaal kli-
nisch relevante verschil’ tegenovergesteld uitpakken 
qua beleving van symptomen. Een praktische beper-
king is nog dat het meenemen van de SNOT-22- 
score in de geschiktheidscriteria betekent dat deze vragen-
lijst altijd afgenomen dient te worden op de polikliniek.  
Een laatste opmerking bij deze studie is dat deze expliciet 
geen advies geeft over de uitgebreidheid van de chirurgie of 
de te gebruiken techniek, die afhangen van de opererende 
chirurg en patiëntfactoren. De panelexperts zijn van mening 

dat dit een volledig andere vraag betreft en buiten de scope 
van deze studie valt.

TOEKOMST
De geschiktheidscriteria moeten gevalideerd worden om te 
zien of er daadwerkelijk betere uitkomsten behaald worden 
na toepassing van deze criteria in de praktijk. Ook zijn er 
potentiële andere variabelen die bepalen dat iemand onge-
fundeerd een ESS ondergaat. Alleen als deze in kaart gebracht 
worden in de toekomst kunnen de geschiktheidscriteria nog 
verder verbeterd worden. 

CONCLUSIE
In afwezigheid van kwalitatief goede, gerandomiseerde onder- 
zoeken zijn door een expertpanel in een Delphiproject 
geschiktheidscriteria ontworpen voor de indicatie ESS bij vol-
wassen patiënten met ongecompliceerde CRS. Drie belang- 
rijke klinische factoren spelen mee bij de beslisvorming: 
1. Ingestelde medicamenteuze behandeling voorafgaand aan 
het aanbieden van ESS; 2. Mate van ziektespecifieke kwaliteit 
van leven na juiste medicamenteuze behandeling; 3. Inter-
pretatie van bevindingen op CT-scan van de neusbijholten.  
Deze criteria bieden houvast wanneer een ESS als optie 
kan worden besproken met een patiënt. De criteria zijn niet 
bedoeld om aan te geven welke patiënt met CRS absoluut ESS 
dient te ondergaan. Per definitie gelden deze criteria dan ook 
niet voor patiënten met gecompliceerde CRS. Per patiënt zullen  
gezondheidswinst versus potentiële risico’s afgewogen 
moeten worden en zal een keuze gemaakt moeten worden 
waarbij de patiënt centraal staat. 

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Het is noodzakelijk om de symptomen van een patiënt duidelijk te kunnen relateren aan chronische rhino-
sinusitis (CRS) alvorens endoscopische sinuschirurgie (ESS) te overwegen.

2 ESS is geschikt bij CRS met neuspoliepen als klachten blijven bestaan na een minimale behandeling van 
8 weken intranasale corticosteroïden aangevuld met een kuur systemische corticosteroïden. 

3 ESS is geschikt bij CRS zonder neuspoliepen als klachten blijven bestaan na een minimale behandeling 
van 8 weken intranasale corticosteroiden aangevuld met een korte breedspectrum/kweekgerichte kuur 
antibiotica dan wel langere kuur laag gedoseerde anti-inflammatoire antibiotica.

4 Een SNOT-22-score van <20 is geen goede indicatie voor ESS.

5 De geschiktheidscriteria gelden voor ongecompliceerde CRS met of zonder neuspoliepen.

6 De geschiktheidscriteria zijn adviezen, maar bepalen niet de noodzaak tot ESS.



JA ARGANG17SEPTEMBER2017

109
REFERENTIES
1. Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J, et al. European Position Paper on Rhino- 

sinusitis and Nasal Polyps 2012. Rhinol Suppl 2012;23:3 p preceding 

table of contents, 1-298.

2. Hastan D, Fokkens WJ, Bachert C, et al. Chronic rhinosinusitis in Euro-

pean underestimated disease. A GA(2)LEN study. Allergy 2011;66:1216-23.

3. Hedman J, Kaprio J, Poussa T, et al. Prevalence of asthma, aspirin in-

tolerance, nasal polyposis and chronic obstructive pulmonary disease in 

a population-based study. Int J Epidemiol 1999;28:717-22.

4. Orlandi RR, Kingdom TT, Hwang PH, et al. International Consensus 

Statement on Allergy and Rhinology: Rhinosinusitis. Int Forum Allergy 

Rhinol 2016;6 Suppl 1:S22-209.

5. Brook RH, Chassin MR, Fink A, et al. A method for the detailed assess-

ment of the appropriateness of medical technologies. Int J Technol 

Assess Health Care 1986;2:53-63.

6. Lawson EH, Gibbons MM, Ko CY, et al. The appropriateness method 

has acceptable reliability and validity for assessing overuse and underuse 

of surgical procedures. J Clin Epidemiol 2012;65:1133-43.

7. Rosenfeld RM, Piccirillo JF, Chandrasekhar SS, et al. Clinical practice 

guideline (update): adult sinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg 2015;152 

(2 Suppl):S1-39.

8. Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J, et al. EPOS 2012: European position 

paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. A summary for otorhinola- 

ryngologists. Rhinology 2012;50:1-12.

9. Rudmik L, Soler ZM. Medical therapies for adult chronic sinusitis: a 

systematic review. JAMA 2015;314:926-39.

10. Desrosiers M, Evans GA, Keith PK, et al. Canadian clinical practice 

guidelines for acute and chronic rhinosinusitis. Allergy Asthma Clin Immu-

nol 2011;7:2.

11. Hopkins C, Gillett S, Slack R, et al. Psychometric validity of the 22-item 

Sinonasal Outcome Test. Clin Otolaryngol 2009;34:447-54.

12. Rudmik L, Hopkins C, Peters A, et al. Patient-reported outcome 

measures for adult chronic rhinosinusitis: A systematic review and quality 

assessment. J Allergy Clin Immunol 2015;136:1532-40 e1-2.

13. Rudmik L, Soler ZM, Mace JC, et al. Using preoperative SNOT-22 

score to inform patient decision for Endoscopic sinus surgery. Laryngo-

scope 2015;125:1517-22.

14. Hopkins C, Rudmik L, Lund VJ. The predictive value of the preopera-

tive Sinonasal Outcome Test-22 score in patients undergoing endoscopic 

sinus surgery for chronic rhinosinusitis. Laryngoscope 2015;125:1779-84.

15. Lund VJ, Kennedy DW. Staging for rhinosinusitis. Otolaryngol Head 

Neck Surg 1997;117(3 Pt 2):S35-40.

16. Ashraf N, Bhattacharyya N. Determination of the "incidental" Lund 

score for the staging of chronic rhinosinusitis. Otolaryngol Head Neck 

Surg 2001;125:483-6.

17. Bhattacharyya N. Radiographic stage fails to predict symptom out-

comes after endoscopic sinus surgery for chronic rhinosinusitis. Laryngo-

scope 2006;116:18-22.

18. Hopkins C, Browne JP, Slack R, et al. The Lund-Mackay staging sys-

tem for chronic rhinosinusitis: how is it used and what does it predict? 

Otolaryngol Head Neck Surg 2007;137:555-61.

19. Rudmik L, Mace J, Smith T. Low-stage computed tomography chronic 

rhinosinusitis: what is the role of endoscopic sinus surgery? Laryngo-

scope 2011;121:417-21.

20. Ryan WR, Ramachandra T, Hwang PH. Correlations between symp-

toms, nasal endoscopy, and in-office computed tomography in post-sur-

gical chronic rhinosinusitis patients. Laryngoscope 2011;121:674-8.

21. Wabnitz DA, Nair S, Wormald PJ. Correlation between preoperative 

symptom scores, quality-of-life questionnaires, and staging with computed 

tomography in patients with chronic rhinosinusitis. Am J Rhinol 2005; 

19:91-6.

22. Chester AC, Sindwani R. Symptom outcomes in endoscopic sinus sur-

gery: a systematic review of measurement methods. Laryngoscope 

2007;117:2239-43.

23. Georgalas C, Cornet M, Adriaensen G, et al. Evidence-based surgery 

for chronic rhinosinusitis with and without nasal polyps. Curr Allergy Asth-

ma Rep 2014;14:427.

24. Higgins TS, Lane AP. Chapter 12: Surgery for sinonasal disease. Am J 

Rhinol Allergy 2013;27 Suppl 1:S42-4.

25. Smith TL, Batra PS, Seiden AM, et al. Evidence supporting endoscop-

ic sinus surgery in the management of adult chronic rhinosinusitis: a sys-

tematic review. Am J Rhinol 2005;19:537-43.

26. Rudmik L, Mace J, Soler ZM, et al. Long-term utility outcomes in 

patients undergoing endoscopic sinus surgery. Laryngoscope 

2014;124:19-23.

27. Soler ZM, Wittenberg E, Schlosser RJ, et al. Health state utility values 

in patients undergoing endoscopic sinus surgery. Laryngoscope 2011; 

121:2672-8.

28. Rudmik L, Smith TL, Mace JC, et al. Productivity costs decrease after 

endoscopic sinus surgery for refractory chronic rhinosinusitis. Laryngo-

scope 2016;126:570-4.

29. Smith TL, Litvack JR, Hwang PH, et al. Determinants of outcomes of 

sinus surgery: a multi-institutional prospective cohort study. Otolaryngol 

Head Neck Surg 2010;142:55-63.

30. Hicks NR. Some observations on attempts to measure appropriate-

ness of care. BMJ 1994;309:730-3.

31. Dautremont JF, Rudmik L. When are we operating for chronic rhinosi-

nusitis? A systematic review of maximal medical therapy protocols prior 

to endoscopic sinus surgery. Int Forum Allergy Rhinol 2015;5:1095-103.

ONTVANGEN 31 JANUARI 2017, GEACCEPTEERD 1 MEI 2017.

Dit artikel is een bewerking van:  Rudmik L, Soler ZM, Hopkins C, et al. Defining 

appropriateness criteria for endoscopic sinus surgery during management of 

uncomplicated adult chronic rhinosinusitis: a RAND/UCLA appropriateness 

study. Rhinology 2016;54:117-28.


