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Sociale relevantie

De ziektebeelden van de thymus, bijvoorbeeld myasthenia gravis (MG) en thymo-
men zijn beide zeer zeldzaam. Een ziektebeeld wordt als zeldzaam geclassifi-
ceerd als de prevalentie minder dan 1 op 2.000 is. In Nederland wordt 6-8% van 
de bevol king getroffen door een zeldzame ziekte. Het is dus ondanks de lage 
incidentie wel belangrijk dat er onderzoek naar gedaan wordt. Het Maastricht 
universitair medisch centrum (MUMC) is een verwijzend centrum voor de chirur-
gische behandeling van de thymus en de medicamenteuze behandeling van 
MG. In dit proefschrift is onder andere gezocht of we een betere patiënten selec-
tie kunnen hanteren in patiënten die een thymectomie zullen ondergaan. Dit 
zou ervoor kunnen zorgen dat minder patiënten deze procedure hoeven te  
ondergaan, wat tot een kostenbesparing kan leiden. Daarnaast wordt er betrek-
kelijk weinig onderzoek gedaan naar de ziektebeelden van de thymus. De data 
uit dit proef schrift zijn toegevoegd aan de database van de International Thymic 
Malignancy Interest Group (ITMIG). Deze wereldwijde database zal zorgen 
voor een beter en valide onderzoek naar deze weesziekte.

Doelgroepen

De onderzoeksresultaten in dit proefschrift zijn voor behandelend artsen zoals 
thoraxchirurgen, neurologen, longartsen en internisten, als ook van betekenis 
voor patiënten. Voor behandeld artsen zijn de uitkomsten van dit proefschrift 
van groot belang omdat er maar betrekkelijk weinig wetenschappelijk bekend is 
over deze ziektes. Het aantal centra dat patiënten naar het MUMC verwijst voor 
een thymectomie neemt toe, waardoor onze kennis en expertise groeit. Hier 
heeft zowel de patiënt als de behandeld arts profijt van. 

Innovatie, planning en realisatie

Uit dit proefschrift blijkt dat een thymectomie door middel van robotchirurgie 
een gunstig effect heeft op het beloop van de neurologische klachten in patiënt-
en met MG. De patiënten populatie bestaat grotendeels uit jonge vrouwen tus-
sen de 20-40 jaar oud. De gouden standaard was een sternotomie, wat een in-
vasieve procedure is. Deze minimaal invasieve techniek zorgt voor een kortere 
hospitalisatieduur, snellere werkhervatting en een mooier cosmetisch resultaat. 
Meer MG patiënten zullen door de minimaal invasieve techniek een thymecto-
mie ondergaan, hierdoor zal waarschijnlijk het aantal patiënten dat langdurig 
immunosuppressieve medicijnen moet gebruiken afnemen. Centralisatie van 
deze zorg zorgt voor kostenbesparing en een toename van expertise. 
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