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People considering invasive surgery like lumbar spinal fusion (LSF) expect that undergo-
ing such a major life event will ultimately improve their health and daily functioning. 
For people with low back pain LSF is often seen as a last resort, when conservative 
treatment modalities have failed to relieve their complaints. There are substantial health 
risks involved with undergoing LSF, such as (temporary) elongated and worsened 
deconditioning and pre-, intra- and postoperative complications. Moreover, despite 
recent advances in surgical and anesthesiological techniques reducing intraoperative 
stressors, some patients still may not benefit from undergoing LSF. The success rate of 
LSF described in the literature is variable: on average 56% of patients who opted for 
LSF experienced a clinically relevant reduction pain reduction two years after surgery. 
Consequently, there is plenty opportunity for improving preoperative decision making 
and perioperative care for patients considering LSF. 

In this thesis our mission was to improve the health of people opting for elective 
lumbar spinal fusion (LSF) by adopting ongoing advancements in healthcare towards 
an increasingly predictive, preventive, personalized and participatory (P4 medicine) 
perioperative healthcare approach. We achieved this mission, by building on the ongo-
ing transformation and recent discoveries in P4 health and healthcare research in other 
surgical and technological fields, and adapting these to the context of people opting for 
elective LSF. We divided this thesis in three themes: I) Preventive and personalized peri-
operative risk management strategies; II) Innovative methods to guide evidence based 
shared decision making within the perioperative healthcare pathway, and; III) First steps 
towards integration of modern real-world perioperative data technology and expand-
ing the ‘omics-family’ (e.g., genomics, proteomics, metabolomics), by introducing the 
omic of a person’s daily functioning: functionomics.

I) Preventive and Personalized Perioperative Risk Managment 
Strategies
The perioperative care pathway can contribute to improving perioperative health and 
daily functioning of patients undergoing LSF. Through prehabilitation interventions, the 
risks of undergoing major elective surgery can probably be mitigated, as substantiated 
in populations undergoing cardiac, abdominal and joint replacement surgery. In the 
systematic review of the current literature with meta-analysis in chapter 2 we investi-
gated if prehabilitation of any kind was also effective with patients opting for lumbar 
spine surgery. We discovered that non-risk stratified preoperative cognitive behavioral 
therapy (CBT) was no more effective than usual care in the pooled results form 13 stud-
ies with a total population of 888 patients. The certainty of these findings, based on 
the grading of recommendations assessment, development and evaluation (GRADE) 
framework, ranged between very low and low. These low scores could mainly be at-
tributed to the high risk of bias, imprecision of the found effect and small sample size 
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of the studies. Only two studies (not included in the meta-analysis) described a single 
non-risk stratified preoperative exercise intervention, which showed a positive effect on 
short term results (≤6 weeks postoperatively). Due to the uncertainty of the evidence on 
the effectiveness of preoperative CBT, the results of this systematic review are inconclu-
sive. At the same time we could make several general and specific recommendations to 
improve future studies in this context, for example by applying preoperative risk strati-
fication, and through that, ensuring the inclusion of patients who are likely to benefit 
from prehabilitation. 

To identify components of the current perioperative care pathway that should be im-
proved, first we intended to describe the current perioperative care pathway. In chapter 
3 we performed a nationwide survey study to determine the current state of expert peri-
operative physiotherapy care for patients opting for LSF in 2014. Twenty-eight (82% of 
all invited therapists/hospitals) expert clinical physiotherapists from individual hospitals 
completed our survey. In six hospitals (21%) they provided preoperative physiotherapy 
care services to patients opting for LSF. The preoperative services mainly consisted of 
group-based information sessions (100%) and preoperative assessment (67%). Postop-
eratively most patients participated in inpatient physiotherapy as part of standard care 
(79%), sometimes only when the patient required such care (14%) and in two hospitals 
it was unclear which patients received postoperative inpatient physiotherapy. Postop-
erative physiotherapy focused on safe functioning and information provision (82-96%). 
The content of postoperative information on the resumption of daily activities was 
extremely variable between respondents. A minority of physiotherapists used any type 
of measurement instrument to monitor patient’s (functional) recovery (4-18%). Postop-
erative outpatient physiotherapy was mostly prescribed if deemed necessary. However, 
it was unknown on what assumptions necessity of providing postoperative outpatient 
physiotherapy care services was based. Conclusively, we envisage that there is substan-
tial room for improvement in the perioperative care of physiotherapists towards a more 
evidence and at the same time P4 based perioperative physiotherapy care pathway with 
patients opting for LSF.

In 2017 we started to transform the perioperative care pathway in the MUMC+. 
Firstly by implementing an evidence based preoperative risk assessment, evaluating 
the preoperative physical fitness with patients opting for LSF. Secondly, from No-
vember 2018 onwards, patients that were identified as being at high risk for delayed 
postoperative recovery were offered a prehabilitation intervention. The prehabilitation 
intervention comprised a community based functional high-intensity interval training 
(f-HIIT) program, combining the high-intensity interval training principles with func-
tional training, where patients together with their therapist decide on exercises that 
best fit the patient’s individual physical functioning needs in their context. In chapter 4 
we determined the feasibility, safety and preliminary effectiveness of this preoperative 
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f-HIIT program with people undergoing LSF that were identified as being at high risk 
for delayed postoperative recovery. From February 2017 till February 2020, 135 patients 
opting for LSF participated in the preoperative screening. From this population 46 
patients were identified as high risk (34%). Of the 23 high-risk patients screened after 
November 2018, 11 (48%) participated in the f-HITT program. None of these participants 
experienced adverse events from the training and only one patient missed one training 
session of a total of 74 training sessions. All patients participating in the f-HITT program 
improved their preoperative fitness, on average with 21.2%, and obtained postopera-
tive in-hospital functional recovery faster (measured with the modified Iowa Level of 
Assistance Scale) compared to propensity score matched untrained high-risk patients 
(median 4.5 vs. 7.5 days; P= 0.013). Therefore, we concluded that the f-HITT program 
provides high-risk patients opting for LSF feasible and potentially effective means for 
improvement of their preoperative fitness and in-hospital functional recovery time. 

II) Innovative Methods to guide Evidence Based Shared decision 
Making Within the Perioperative Healthcare Pathway
Prediction tools can help patients and surgeons in the difficult process of shared decision 
making before opting for LSF and can help guide the personalized perioperative care 
pathway. They do so by calculating the probability of a certain outcome for an individual 
patient, based on a set of variables from that patient. We developed and externally vali-
dated a clinical prediction tool able to predict the probability of achieving a clinically 
relevant pain reduction one to two years after LSF in chapter 5. This prediction tool was 
developed using preoperative patient characteristics and patient reported outcome 
measures (PROMs) of 202 patients, expected to have prognostic value by orthopedic- 
and neurosurgeons. We used logistic regression with backward elimination to develop 
the prediction algorithm. The final model showed patients had a higher probability 
(odds ratio [95% confidence interval]) of achieving a clinically relevant pain reduction 
if they were non-smoking patients (0.41 [0.19-0.87]) with lower BMI (0.93 [0.85-1.01]), 
short pain duration (0.49 [0.20-1.19]), low educational level (0.46 [0.19-1.12]), less co-
morbidities (4.82 [1.35-17.25]), higher predominant pain scores (1.05 [1.02-1.08]), better 
functioning (0.96 [0.93-1.00]) and better mental health (1.03 [0.10-1.06]). This algorithm 
was then externally validated on data of 251 patients of another hospital, and yielded 
an area under the curve (AUC) of 0.68. To easily implement this model in clinical practice 
we transformed the algorithm into a nomogram, which can be filled in by patients and 
surgeons during the decision making for LSF to estimate their chance of achieving a 
clinically relevant pain reduction and use this information in their decision. 

The AUC of 0.68 of the externally validated prediction model means there is still a 
proportion of variability in postoperative outcomes after LSF which cannot be explained 
by the variables in the model. To improve the AUC we should try to identify new predic-



188

Summary

tors able to improve the AUC and thereby the prediction accuracy. Therefore, in chapter 
6, we explored if preoperative physical fitness, as measured in the preoperative risk 
assessment, could contribute to predicting postoperative outcomes after LSF. In the 
preoperative risk assessment aerobic capacity, back muscle strength, flexibility, motor 
control and functional capacity were measured. We used a machine learning variable 
selection algorithm, called random forest, to try to identify stable associations between 
these preoperative physical fitness variables and short- and long-term postoperative 
outcomes in 77 patients undergoing LSF. We found that three physical fitness factors 
showed consistent associations with outcomes (i.e. in-hospital functional recovery, 
length of hospital stay and change in pain) after LSF: aerobic capacity, flexibility and 
muscle strength (Z-scores ranged between 2.8-13.5). Due to the strong associations 
of these factors with postoperative outcomes after LSF, these could probably improve 
the predictive accuracy of a prediction tool. As such, these parameters could aid in the 
preoperative shared decision making process before undergoing LSF. Moreover, physi-
cal fitness is a factor that can preoperatively be improved by implementing an exercise 
prehabilitation intervention, as proposed in chapter 4. Thus by adding physical fitness 
measurements to a preoperative risk assessment patients and surgeons may be able to 
make better informed decisions for or against LSF and when a patient’s physical fitness 
is low they could improve their success probability by participating in a prehabilitation 
intervention. 

III) First Steps Towards Integration of a State-of-the-art Real World data 
Infrastructure
In this thesis alone we collected a large variety of data on person’s functioning of over 
600 patients and using a labor intensive process of manually copying these data into 
structured datasets so that they could be analyzed. The amount of data collected by 
and on a person’s functioning worldwide is exponentially larger – multiple terabytes 
– and will only continue to grow. Within the fields of oncology, radiology and genetics, 
computerized analysis of high-throughput data or big data, is often referred to as ‘omics’ 
research and has already shown benefits for the personalization and optimization of 
healthcare, for example by eliciting new knowledge on tumor phenotypes and predic-
tion models of cancer survival. Historically, these omics initiatives focus mainly on bio-
medical factors (e.g., genes, metabolites) or the internal exposome. However, health is 
heavily impacted by our daily functioning, personal and environmental factors (specific 
and general external exposome), as can be concluded from this thesis. The problem is 
that these data on daily functioning are often not machine actionable or openly avail-
able. Therefore, important information on people’s health and its interaction with daily 
functioning remains hidden, potentially leading to suboptimal health, prevention and 
care. 
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Deriving the information currently locked away in these data can revolutionize 
personalized prevention and healthcare, improving health and life expectancy of not 
only patients opting for LSF but of all citizens. Therefore, we introduced functionomics 
as a new ‘omics’-initiative defined as ‘the analysis of high-throughput data on people’s 
daily functioning’ in chapter 7. Moreover, we showed how to apply the FAIR (Findable, 
Accessible, Interoperable and Reusable) principles operationalized through Semantic 
Web technology to make these data machine actionable in a use case of perioperative 
care with patients opting for LSF. We built a functionomics ontology, based on the 
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) framework and 
constructed a federated data infrastructure that enabled outsiders to analyze our data. 
We advocate the investment in the proposed IT solutions for making functionomics ac-
tionable and to achieve more and more P4 based medicine leading to improved health 
of citizens, when and where needed assisted by likewise improved healthcare provided 
by professionals. 

dISCUSSION & CONCLUSION

The general discussion (chapter 8) reflects on the findings of this thesis and their 
implications for clinical practice, methodological considerations, and future research 
prospects that build on the findings in this thesis. In general, we can assume that an 
increasingly P4 based approach shows a clear potential to improve the health and func-
tioning of patients opting for LSF. Specifically, we have developed tools and services 
that are implemented in the perioperative care pathway of patients opting for LSF in the 
MUMC+ to move from a rather reactive one-size-fits-all approach, towards a more and 
more proactive personalized approach. These solutions have shown or can potentially 
improve the health of patients opting for LSF and are mostly ready to be implemented 
on a national scale. Moreover, we have proposed how to approach the integration of 
real-world data collection in standard perioperative care to make them (re)usable for 
research in a machine actionable way, by following the FAIR principles. If we continue 
on this path via the in the discussion recommended future research prospects, there 
is in our opinion great potential to achieve a future savvy perioperative care pathway 
with patients opting for LSF, not only improving surgical outcomes but improving their 
health in general.
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Mensen die een invasieve operatie overwegen, zoals een lumbale spondylodese, 
verwachten dat het ondergaan van zo’n groot life event op de lange termijn leidt tot 
een betere gezondheid en functioneren. Voor mensen met lage rugklachten wordt 
het verkiezen van een lumbale spondylodese vaak gezien als een laatste redmiddel, 
als andere conservatieve behandelingen geen uitweg bieden. Het ondergaan van een 
lumbale spondylodese gaat gepaard met substantiële risico’s voor de gezondheid, zo-
als (tijdelijk) verslechterde conditie, vertraagd herstel en pre-, per en postoperatieve 
complicaties. Ondanks de recente vooruitgangen in operatie en anesthesiologische 
technieken die de intra-operatieve stressoren reduceren, heeft niet iedere patiënt baat 
bij een lumbale spondylodese. De succeskans na een lumbale spondylodese wordt in 
de literatuur beschreven als variabel: gemiddeld ervaren 56% van de mensen die een 
lumbale spondylodese hebben ondergaan een klinisch relevante pijnreductie twee 
jaar na de operatie. Er is dus nog voldoende ruimte om de preoperatieve besluitvorm-
ing en perioperatieve zorg van mensen die een lumbale spondylodese overwegen te 
verbeteren.

Onze missie tijdens dit proefschrift was het verbeteren van de gezondheid en het 
dagelijks functioneren van mensen die een lumbale spondylodese verkiezen door 
een in toenemende mate predictief, preventief, gepersonaliseerd en participatoir 
(P4) perioperatief zorgpad te adopteren. Deze missie werd geoperationaliseerd, door 
voort te bouwen op de recente voortschrijdende innovaties in P4 gezondheid en 
gezondheidszorg onderzoek in chirurgische en technologische onderzoeksvelden en 
deze te vertalen naar de context van perioperatieve zorg met mensen die een lumbale 
spondylodese verkiezen. Dit proefschrift is onderverdeeld in drie thema’s: I) Preventieve 
en gepersonaliseerde risico management strategieën; II) Innovatieve methoden voor 
evidence based gezamenlijke besluitvoering tijdens het perioperatieve zorgpad, en; 
III) De eerste stappen richting integratie van moderne real-world data technologie in 
de perioperatieve context en het toevoegen van een nieuwe ‘omics’ (zoals genomics, 
proteomics, metabolomics), door het introduceren van de omic van het dagelijks func-
tioneren: functionomics. 

I)  Preventieve en gepersonaliseerde Risico Management Strategieën
Het perioperatieve zorgproces kan bijdragen aan het verbeteren van de perioperatieve 
gezondheid en het dagelijks functioneren van patiënten die een lumbale spondylodese 
verkiezen. Prevalidatie kan de risico’s van het ondergaan van een grote electieve op-
eratie waarschijnlijk reduceren, zoals gesubstantieerd werd in onderzoek met mensen 
die cardiale, abdominale en gewrichtsvervangende operaties hebben ondergaan. In het 
systematische literatuur onderzoek met meta-analyse in hoofdstuk 2 hebben we onder-
zocht of prevalidatie ook effectief is bij mensen die een lage rugoperatie verkiezen. We 
vonden dat niet risico-gestratificeerde cognitieve gedragstherapie (CGT) niet effectiever 
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was dan standaard zorg in de resultaten van 13 gepoolde studies met in het totaal 888 
patiënten. De zekerheid van deze resultaten, zoals beoordeeld met ‘the grading of 
recommendations assessment, development and evaluation‘ (GRADE), varieerde tussen 
zeer laag en laag. Deze lage score werd veroorzaakt door het hoge risico op bias, de 
onnauwkeurigheid van de resultaten en de kleine groepsgrootte in de studies. Er waren 
slechts twee onderzoeken (die niet meegenomen zijn in de meta-analyse) die een enkele 
niet risico-gestratificeerde oefentherapie interventie beschreven en positieve resultaten 
lieten zien op korte termijn uitkomsten (≤6 weken postoperatief ). Door de grote onze-
kerheid over de resultaten van deze systematische review, waarbij de effectiviteit van 
CGT werd onderzocht, zijn de conclusies niet onweerlegbaar. Wel konden we algemene 
en specifieke aanbevelingen doen om vervolgonderzoek in deze context te verbeteren, 
bijvoorbeeld door een preoperatieve risico stratificatie uit te voeren vóór inclusie in een 
prevalidatie interventie, en daarmee vooral patiënten te includeren bij wie een groot 
effect te verwachten is. 

Om componenten te identificeren in het huidige perioperatieve zorgpad die ver-
beterd dienen te worden hebben we eerst het huidige zorgpad geschetst. In hoofdstuk 
3 hebben we nationale vragenlijst uitgezet om de huidige stand van expert fysiothera-
peutische zorg, van patiënten die een lumbale spondylodese verkiezen, in 2014 te be-
schrijven. Achtentwintig (82% van alle benaderde fysiotherapeuten/ziekenhuizen) ex-
pert klinische fysiotherapeuten van verschillende ziekenhuizen hadden deze vragenlijst 
ingevuld. In zes ziekenhuizen (21%) werden preoperatieve fysiotherapeutische diensten 
aangeboden aan patiënten die een lumbale spondylodese verkiezen. Deze preopera-
tieve diensten bestonden voornamelijk uit groepsgebonden informatie sessies (100%) 
en preoperatieve testen (67%). De meeste patiënten kregen standaard postoperatieve 
ziekenhuis fysiotherapie aangeboden (79%), soms werd postoperatieve ziekenhuis fys-
iotherapie alleen aangeboden als dit nodig werd geacht (14%) en bij twee ziekenhuizen 
was het onduidelijk of en wanneer patiënten postoperatieve ziekenhuis fysiotherapie 
kregen. Postoperatieve fysiotherapie concentreerde zich vooral op veilig functioneren 
en informatie voorziening (82-96%). De inhoud de postoperatieve informatie over het 
hervatten van dagelijkse activiteiten was extreem variabel tussen respondenten. Slechts 
een klein deel van de fysiotherapeuten maakte gebruik van klinimetrie om het (functio-
neel) herstel van patiënten te monitoren (4-18%). Er werd in de meeste gevallen alleen 
doorverwezen naar postoperatieve eerstelijns fysiotherapie indien dit nodig geacht 
werd. Het was echter niet bekend op basis van welke redenering er werd doorverwezen. 
Deze resultaten bieden, naar onze mening, veel ruimte voor het verbeteren van het 
perioperatieve fysiotherapeutische zorgpad richting een meer evidence based en P4 
gebaseerd perioperatief zorgpad van mensen die een lumbale spondylodese verkiezen.

In 2017 zijn we begonnen het perioperatieve zorgpad in het MUMC+ te trans-
formeren. Ten eerste hebben we een evidence based preoperatieve risicoscreening 
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geïmplementeerd, welke de fysieke fitheid met patiënten die een lumbale spondylodese 
verkiezen objectiveert. Ten tweede, hebben we vanaf november 2018 alle patiënten die 
geïdentificeerd konden worden als hoog-risico voor vertraagd postoperatief herstel 
een prevalidatie interventie aangeboden. Deze prevalidatie interventie omvatte een 
functionele hoog-intensieve intervaltraining (f-HIIT) in de thuiscontext, welke de princi-
pes van hoog-intensieve intervaltraining combineert met functionele training, waarbij 
wordt gekeken naar oefeningen die het beste passen bij de behoeftes van de patiënt in 
zijn eigen context. In hoofdstuk 4 hebben we de haalbaarheid, veiligheid en voorlopige 
effectiviteit van dit preoperatieve f-HITT programma onderzocht met patiënten die een 
lumbale spondylodese verkiezen en die geïdentificeerd konden worden als hoog-risico 
voor vertraagd postoperatief herstel. Van februari 2017 tot februari 2020 werden er 
135 patiënten die een lumbale spondylodese verkozen gescreend. Van deze populatie 
konden 46 patiënten geïdentificeerd worden als hoog-risico (34%). Van de 23 hoog-
risico patiënten die gescreend waren na november 2018 participeerde er 11 (48%) in 
het f-HITT programma. Er waren geen complicaties tijdens het trainen en slechts één 
patiënt had één trainingssessie gemist van de in het totaal 74 trainingssessies. Alle 
patiënten die participeerden in het f-HITT programma verbeterden hun fysieke fitheid 
met gemiddeld 21.2% en waren postoperatief sneller functioneel hersteld (gemeten 
met de modified Iowa Level of Assistance Scale) in vergelijk met niet getrainde pro-
pensity score gematchte hoog-risico patiënten (mediaan 4.5 t.o.v. 7.5 dagen; P= 0.013). 
Het f-HITT programma is dus een haalbaar en potentieel effectieve interventie voor het 
verbeteren van tijd tot functioneel herstel voor hoog-risico patiënten die een lumbale 
spondylodese verkiezen. 

II)  Innovatieve Methoden voor gezamenlijke Besluitvoering Tijdens 
het Perioperatieve Zorgpad
Predictiemodellen kunnen patiënten en chirurgen ondersteunen in het moeilijke proces 
van gezamenlijke besluitvorming voor een lumbale spondylodese en kan de personali-
satie van het perioperatieve zorgpad ondersteunen. Dit doen ze door de kans op een 
uitkomst van de individuele patiënt te voorspellen, gebaseerd op de kenmerken van 
die patiënt. In hoofdstuk 5 hebben we een predictiemodel ontwikkeld en extern gevali-
deerd, welke de kans op een klinisch relevante pijnreductie één tot twee jaar na een 
lumbale spondylodese kan voorspellen. Dit model werd ontwikkeld aan de hand van 
preoperatieve patiëntkarakteristieken en patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs) 
van 202 patiënten, welke door neuro- en orthopedisch chirurgen waren geïdentificeerd 
als mogelijke voorspellers. Middels logistische regressie met achterwaartse eliminatie 
hebben we het predictie algoritme ontwikkeld. Het uiteindelijk model toonde aan dat 
patiënten een hogere kans (odds ratio [95% betrouwbaarheidsinterval]) hadden op het 
behalen van een klinisch relevante pijnreductie indien ze niet rookten 0.41 [0.19-0.87]), 
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een lagere BMI (0.93 [0.85-1.01]), korte pijnduur (0.49 [0.20-1.19]), laag opleidingsniveau 
(0.46 [0.19-1.12]), minder comorbiditeiten (4.82 [1.35-17.25]), hogere predominante 
pijnscore (1.05 [1.02-1.08]), beter functioneren (0.96 [0.93-1.00]) en betere mentale ge-
zondheid (1.03 [0.10-1.06]) hadden. Het algoritme werd vervolgens extern gevalideerd 
op de data van 251 patiënten van een ander ziekenhuis en had een area under the curve 
(AUC) van 0.68. Om het algoritme eenvoudig te kunnen implementeren in de klinische 
praktijk hebben we het algoritme vertaald naar een nomogram, welke ingevuld kan 
worden door patiënten en chirurgen tijdens het gezamenlijke besluitvormingsmoment 
voor een lumbale spondylodese, om zo de kans op het behalen van een klinisch rel-
evante pijnreductie mee te laten wegen.

De AUC van 0.68 van het extern gevalideerde predictiemodel laat zien dat er een 
deel van de variabiliteit in de uitkomsten na een lumbale spondylodese niet verklaard 
kan worden door de variabelen in het model. Om deze AUC te verbeteren moeten er 
nieuwe voorspellers geïdentificeerd worden die de accuraatheid van het predictiemodel 
kunnen verbeteren. Daarom hebben we in hoofdstuk 6 de voorspellende waarde van 
fysieke fitheid, zoals gemeten tijdens de preoperatieve screening, voor postoperatieve 
uitkomsten na een lumbale spondylodese onderzocht. Tijdens de preoperatieve screen-
ing werden aerobe capaciteit, rugspierkracht, flexibiliteit, coördinatie en functionele 
capaciteit gemeten. Middels een variabelen selectie algoritme, genaamd random for-
est, hebben we stabiele associaties tussen preoperatieve fysieke fitheid en korte- en 
lange termijn uitkomsten in 77 patiënten die een lumbale spondylodese verkiezen 
onderzocht. Stabiele associaties met uitkomsten werden gevonden in drie variabelen: 
aerobe capaciteit, flexibiliteit en rugspierkracht (Z-scores varieerde tussen 2.8-13.5). 
Omdat deze variabelen een sterke associatie hebben met uitkomsten na een lumbale 
spondylodese kunnen ze waarschijnlijk de accuraatheid van een voorspellend model 
vergroten. Daarmee kunnen ze ondersteunen in de gezamenlijke besluitvorming voor 
een lumbale spondylodese. Daarnaast is fysieke fitheid voor een lumbale spondylodese 
te verbeteren middels prevalidatie, zoals aangetoond in hoofdstuk 4. Als er dus een 
lage fysieke fitheid wordt geconstateerd tijdens de preoperatieve screening kunnen 
patiënten hun postoperatieve succeskans mogelijk vergroten door te participeren in 
een prevalidatie programma. 

III)  Eerste Stappen Richting de Integratie van Moderne Real-world data 
Technologie 
Alleen al in dit proefschrift hebben we een grote variabiliteit aan data van meer dan 
600 mensen hun dagelijks functioneren verzameld en middels een tijdrovend proces 
van handmatig kopiëren omgezet in gestructureerde datasets, zodat deze geanalyseerd 
konden worden. De hoeveel data die wereldwijd verzameld wordt over het dagelijks 
functioneren van mensen is nog vele male groter – meerdere terabytes – en zal de 
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komende jaren alleen nog maar groeien. In oncologische, radiologische en genetische 
onderzoeksvelden wordt geautomatiseerde analyse van grote hoeveelheden data ook 
wel ‘omics’ onderzoek genoemd en heeft door de jaren al grote meerwaarde laten zien 
voor het personaliseren en optimaliseren van gezondheidszorg, bijvoorbeeld door het 
ontsluiten van nieuwe kennis over tumor fenotypes en predictiemodellen voor over-
levingskans bij kanker. Van oorsprong focussen deze omics initiatieven zich vooral op 
biomedische factoren (bijv., genen en eiwitten) ook wel het interne exposome geno-
emd. Echter, onze gezondheid wordt sterk beïnvloed door ons dagelijks functioneren, 
persoonlijke en omgevingsfactoren (specifieke en generale externe exposome), zoals 
ook blijkt uit dit proefschrift. Het probleem is echter dat deze data over het dagelijks 
functioneren van personen niet machineleesbaar zijn of vrij te gebruiken. Hierdoor 
blijf belangrijke informatie over de gezondheid van mensen en hun interactie met het 
dagelijks functioneren buiten beschouwing bij velen onderzoeken, wat mogelijk leidt 
tot suboptimale gezondheid, preventie en zorg. 

Het bruikbaar maken van deze informatie die nu versleuteld is kan een belangrijke 
revolutie in het personaliseren van preventie en zorg teweegbrengen, waardoor gezond-
heid en levensduur van niet alleen van mensen die een lumbale spondylodese verkiezen 
verbeterd kan worden, maar van alle burgers. Daarom introduceren we in hoofdstuk 7 
een nieuw omics initiatief genaamd functionomics, welke gedefinieerd wordt als ‘de 
analyse van big data over mensen hun dagelijks functioneren’. We laten daarbij zien 
hoe functionomics geoperationaliseerd kan worden door het toepassen van de FAIR 
(Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) principes middels Semantische Web 
technologie in een “use case” in de perioperatieve zorg met mensen die een lumbale 
spondylodese verkiezen. We hebben daarvoor een functionomics ontology gebouwd, 
gebaseerd op de internationaal toegepaste International Classification of Functioning, 
Disability and Health (ICF) en hebben aan de hand daarvan een gefedereerde data in-
frastructuur gebouwd welke het mogelijk maakt voor externe onderzoekers om gebruik 
te maken van deze data. Hiermee willen we investering in de beschreven IT technieken 
stimuleren, om functionomics operabel te maken en daarmee een meer en meer P4 
gebaseerde gezondheidszorg, wat zal leiden tot verbeterde gezondheid van burgers. 

dISCUSSIE & CONCLUSIE

In de discussie (hoofdstuk 8) wordt gereflecteerd op de bevindingen van dit proefschrift 
en hun implicaties voor de klinische praktijk, methodologische overwegingen, en 
toekomstige onderzoeksperspectieven die voorbouwen op deze bevindingen. Over het 
algemeen kunnen we stellen dat een steeds meer P4 gebaseerd perioperatief zorgpad 
veel potentie laat zien om de gezondheid en het dagelijks functioneren van mensen die 
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een lumbale spondylodese verkiezen te verbeteren. Specifieker hebben we middelen 
en diensten ontwikkeld die geïmplementeerd zijn in het perioperatieve zorgpad van 
mensen die een lumbale spondylodese verkiezen in het MUMC+ om van een reactief 
one-size-fits-all aanpak, naar een meer en meer proactieve en gepersonaliseerde aan-
pak. Deze puntoplossingen hebben hun effect laten zien of kunnen potentieel bijdra-
gen aan verbeterde gezondheid van mensen die een lumbale spondylodese verkiezen 
en zijn grotendeels klaar om nationaal geïmplementeerd te worden. Daarnaast hebben 
we een voorstel gedaan om naar een nieuwe data infrastructuur toe te werken welke 
de bruikbaarheid van standaard zorgdata in het perioperatieve zorgproces vergroot 
en ze toegankelijk maakt voor wetenschappelijk onderzoek, door de FAIR principes te 
volgen. Door te continueren op dit pad, middels de in de discussie benoemde onder-
zoeksprojecten, kunnen we een toekomstbehendig perioperatief zorgpad ontwikkelen 
met mensen die een lumbale sponylodese verkiezen, waardoor niet alleen operatieve 
uitkomsten verbeten, maar ook de gezondheid van deze mensen in zijn geheel. 


