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‘Nadat mijn arts het slechte nieuws had verteld, 
kregen mijn man en ik bij de casemanager even tijd 

om alles te laten bezinken. Het was fijn een vast 
aanspreekpunt te hebben vanaf dat moment.’

Marianne is behandeld 

en geopereerd in het 

CWZ en inmiddels vrij 

van borstkanker. 
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WERKBEZOEKEN 
Van Riet: ‘Zorg voor Uitkomst heeft ons meer 
gebracht dan alleen analyses van getallen. Het heeft 
ons – letterlijk – bij elkaar om de tafel gebracht om te 
discussiëren over bepaalde onderwerpen. De werk
bezoeken waarin we bij elkaar ‘in de keuken kijken’ zijn 
uniek. Je komt in een andere omgeving, ziet andere 
werkwijzen en kan echt sfeerproeven. Daardoor lukt 
het om transparant en open met elkaar te praten over 
verschillen in de uitkomsten. In de eerste publicatie 
van de borstkankerdata was de uitkomst van over
leving in het Catharina bijvoorbeeld minder goed. 
Je vraagt je af hoe dat kan, je wordt gedwongen om 
kritisch naar jezelf te kijken.’ Witjes: ‘Door die werk
bezoeken leer je elkaar op een andere manier kennen, 
waardoor het makkelijker wordt om elkaar dingen te 
vragen. Yvonne heeft bijvoorbeeld gevraagd hoe de 
mammapoli in de andere Santeon ziekenhuizen is in
gericht omdat ze de mammapoli in Eindhoven verder 
wil optimaliseren. Er wordt dan gemakkelijk over en 

weer informatie uitgewisseld. Dit komt puur door het 
feit dat je elkaar gezien hebt en weet dat iedereen 
hetzelfde doel heeft.’ 

VAN METEN NAAR VERBETEREN 
Met de uitkomsten die belangrijk zijn voor de pati
enten, gaan de ziekenhuizen aan de slag in Zorg voor 
Verbetering. Witjes: ‘Met Zorg voor Verbetering 
gaan we dieper op de uitkomsten in. We kijken waar 
verschillen zitten die de moeite waard zijn om nader 
te onderzoeken om te verbeteren. We vergelijken de 
uitkomst, kosten en procesindicatoren die patiënt
en belangrijk vinden in een scorecard tussen de zes 
ziekenhuizen. Wat ik zo bijzonder vind aan Zorg voor 
Verbetering, is dat in ieder ziekenhuis elke twee 
maanden het complete borstkankerteam bij elkaar 
zit, inclusief patiënten. Zij maken deel uit van het 
team en dragen hun steentje bij. We analyseren de 
uitkomsten en richten in elk ziekenhuis een verbeter
cyclus in met verbeterplannen. Iedereen is enthou

EEN INTERVIEW MET YVONNE VAN RIET, 
(CATHARINA) RECHTS EN 

HILLE WITJES (OLVG) VOLGENDE PAGINA

We willen kritisch 
blijven kijken, hoe doe 
ik het en hoe kan ik 
verder verbeteren?

In 2014 is in het Santeon programma Zorg voor Uitkomst een start gemaakt met analyseren en 
publiceren van de belangrijkste beschikbare uitkomstindicatoren voor borstkanker. Sindsdien 
is hard gewerkt aan een relevante en vergelijkbare set uitkomstindicatoren voor borstkanker. 
Borstkankerchirurgen Yvonne van Riet en Hille Witjes over het belang van Value Based Health 
Care voor patiënten, het ziekenhuis en henzelf. 
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siast. We doen dit voor patiënten, maar daarnaast 
is het ook heel waarde vol voor ons team. Zonder de 
data van Zorg voor Uitkomst hadden we daar niet 
kunnen komen.’

WE DOEN HET VOOR PATIËNTEN 
Witjes: ‘Door de patiënt te betrekken bij Zorg voor 
Verbetering, kunnen we verbeteren wat patiënten 
echt belangrijk vinden. In de praktijk heb je als arts 
een andere visie dan een patiënt en dat is het leuke en 
potentieel krachtige van Zorg voor Verbetering. Data 
zijn soms abstract. In OLVG was de ligduur bijvoor
beeld langer dan we dachten. De eerste gedachte is 
dat je deze wilt verkorten. Maar in gesprek met de 
patiënt blijkt dat het maar de vraag is of het wel zo 
prettig is om kort in het ziekenhuis te zijn. Sommige 
patiënten willen wel een nacht blijven, anderen willen 
naar huis. Dit is een verbetering die je in de planning 
anders kunt inrichten: meer op maat plannen. Pati
enten die liever een nacht blijven moet je dan later 
opereren dan degenen die graag naar huis toe willen. 
Zo kun je zorg op maat bieden.’ De Santeon zieken
huizen gaan hiermee een stap verder dan de landelijke 
benchmark. Van Riet: ‘Zorg voor Uitkomst is een 
belangrijke eerste stap voor betere zorg voor onze 
patiënten. We verzamelen in Nederland ongelooflijk 
veel data, zeker op het gebied van borstkankerzorg. 
Maar we doen daar nog niet veel mee. Er wordt wel 
landelijk gebenchmarkt en dan krijg je in een plot 
te zien waar je staat. Als je aan de onderkant staat, 
worden er wel acties van je verwacht, maar verder 

wordt hier niet actief iets mee gedaan. De Santeon 
ziekenhuizen doen dat wel door de data te gebruiken 
in Zorg voor Verbetering.’

UNIEK VOOR NEDERLAND 
Het Santeon Value Based Health Care programma dat 
bestaat uit Zorg voor Uitkomst en Zorg voor Verbete
ring is uniek in Nederland. Het is niet het enige data 
verzameltraject, maar wel het enige traject waarin 
naast het verzamelen van data, ook de vervolgstap 
naar concreet verbeteren wordt gezet. Van Riet: 
‘Waar we naartoe willen, is dat je dynamisch met je 
data omgaat en in een cyclus terecht komt. Dat je kri
tisch blijft kijken, hoe doe ik het en hoe kan ik verder 
verbeteren? Dat het ingebouwd raakt in je systeem 
van kwaliteit. De data op zich is niet het doel, maar 
acties die daaruit voortkomen wel. Wat ook uniek is, 
en waar we trots op zijn, is dat we met patiënten om 
tafel zitten. Dat levert andere discussies op. Minder 
medischinhoudelijk, maar juist daardoor heel waar
devol.’ 

TOEKOMSTVISIE 
‘We hopen in de toekomst een digitaal dashboard te 
hebben, waar we elke week of zelfs elke dag naar kun
nen kijken. Waarmee je gemakkelijk kunt bijsturen en 
waarmee je kunt inspelen op behoeftes die er zijn. En 
we moeten vooral met elkaar in discussie blijven over 
de set van indicatoren, of deze nog actueel is, over de 
uitkomsten en de verbetermogelijkheden. Het is een 
dynamisch proces,’ aldus Yvonne van Riet.

>
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BESCHRIJVING INDICATOREN

(LANGETERMIJN)OVERLEVING
De overleving is per patiënt vastgelegd door het combineren van de  
diagnosedatum en de datum van overlijden. Indien de patiënt nog in 
leven is, is de laatst bekende datum van leven genomen. De rapportage 
in dit hoofdstuk betreft de ongecorrigeerde (ziektevrije) overleving in de 
vorm van KaplanMeiercurves en voor patiëntkenmerkengecorrigeerde 
uitkomsten in de vorm van hazard rate ratios (HRRs). Voor details, zie 
bijlage datamanagement en rapportage. De overleving geeft een indicatie 
van de totale kwaliteit van de zorgketen.

KWALITEITSINDICATOREN
De gerapporteerde kwaliteitsindicatoren betreffen:
•   het percentage patiënten met positieve snijvlakken na borstsparende 

chirurgie, uitgesplitst naar DCIS en invasieve tumoren;
•   het percentage patiënten met re-operatie door complicatie(s) binnen  

30 dagen na primaire resectie, uitgesplitst naar comorbiditeit;
•   het percentage patiënten met een recidief binnen 5 jaar na resectie, 

uitgesplitst naar type resectie; 
•   het percentage patiënten met een lymfeklierdissectie oksel, uitgesplitst 

naar wel/geen neoadjuvante therapie per jaar.

De uitkomsten worden uitgedrukt in ongecorrigeerde percentages. 
Deze kwaliteitsindicatoren geven een indicatie van de kwaliteit van de 
behandeling.

Overzicht gerapporteerde 
uitkomstindicatoren borstkanker

OVERZICHT 
INDICATOREN

(LANGETERMIJN)OVERLEVING 

KWALITEITSINDICATOREN

-   PERCENTAGE POSITIEVE  

SNIJVLAKKEN

-   PERCENTAGE RE-OPERATIE  

DOOR COMPLICATIE

-   PERCENTAGE RECIDIEF BINNEN  

5 JAAR NA RESECTIE

-   PERCENTAGE OKSEL LYMFEKLIER- 

 DISSECTIE PER JAAR

BORST
KANKER
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FIGUUR 1

FIGUUR 2

FIGUUR 3

Verdeling leeftijd per ziekenhuis

Verdeling klinisch tumorstadium per 

ziekenhuis

Aantal primaire tumoren per ziekenhuis De uitkomsten voor borstkanker hebben betrekking op patiënten 

die de diagnose kwaadaardige primaire tumor in de borst in de ja

ren 2011 tot en met 2015 kregen in één van de Santeon zieken

huizen.  De door andere ziekenhuizen doorverwezen patiënten zijn 

niet meegenomen in de analyses. Voor verdere details zie bijlage 

datamanagement en rapportage.

FIGUUR 1 toont het aantal borstkankerpatiënten per ziekenhuis 

dat geïncludeerd is in de analyses. Het totale aantal primaire borst

kankertumoren van de Santeon ziekenhuizen bedraagt 9271 over 

de periode 20112015. Dit aantal is afkomstig van 8950 unieke pa

tiënten. Van alle borstkankertumoren in deze periode, wordt 11,1% 

gediagnosticeerd in een Santeon ziekenhuis (bron: IKNL). 

Alleen bij de grafieken waarin naar overleving wordt gekeken zijn 

de analyses gebaseerd op patiëntniveau in plaats van tumorniveau. 

Gegevens afkomstig van patiënten uit 2012 en 2013 van het St. 

Antonius en Martini en de patiënten met meer dan één primaire 

tumor uit het St. Antonius in de periode 20112015 zijn alleen mee

genomen bij de verdeling van leeftijd (FIGUUR 2). Reden hiervoor 

is dat de retrospectieve datacollectie van deze patiënten niet vol

tooid is. De analyses voor dit boek zijn dan ook gebaseerd op 7763 

tumoren van 7511 patiënten. 

De leeftijd van borstkankerpatiënten (FIGUUR 2) is opgesplitst in 

vijf categorieën: 2035 jaar, 3650 jaar, 5170 jaar, 7180 jaar en 

ouder dan 80 jaar. Deze indeling is gebaseerd op de leeftijd bij di

agnose, en is in de Santeon ziekenhuizen vergelijkbaar met de leef

tijdsverdeling van alle overige patiënten met borstkankertumoren 

in Nederland (bron: IKNL). Er zijn verschillen wat betreft de leef

tijdsverdeling tussen de ziekenhuizen (p<0.001). OLVG heeft rela

tief jongere patiënten en het MST meer oudere patiënten met een 

primaire borsttumor.

Het klinisch tumorstadium (FIGUUR 3) is ingedeeld naar de 

TNMclassificatie ten tijde van diagnose. In totaal zijn er 274 (3%) 

tumoren niet ingedeeld naar stadium vanwege ontbrekende ge

gevens. Bij het IKNL is voor de indeling van het tumorstadium de 

aanname gemaakt dat een onbekende klierstatus hetzelfde is als 

een negatieve klierstatus (cN0). Bij Santeon wordt dit bewust niet 

gedaan omdat blijkt dat de klierstatus vaker onbekend is bij oudere 

patiënten met meer comorbiditeit. Toch is het percentage met een 

onbekend tumorstadium vergelijkbaar met de tumoren uit de rest 

van Nederland (3%, bron: IKNL). Op basis van de IKNLstadiumin

deling is er geen verschil in de verdeling van het klinisch tumorsta

dium tussen de Santeon ziekenhuizen en de overige ziekenhuizen in 

Nederland (bron: IKNL).

5.2 KARAKTERISTIEKEN POPULATIE PATIËNTEN
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FIGUUR 4
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FIGUUR 6

Percentage neoadjuvante therapie per 

jaar Santeonbreed

Percentage systemische therapieën 

Santeonbreed

Percentage primaire behandeling naar 

tumorstadium Santeonbreed 

Wel zijn er verschillen tussen de Santeon ziekenhuizen (p<0,001). 

Zo komen er in het MST relatief minder tumoren met stadium I en 

meer tumoren met stadium II voor ten opzichte van andere zieken

huizen.

FIGUUR 4 toont de onderverdeling van behandeling naar tu

morstadium. Opvallend is dat de meeste patiënten curatief behan

deld worden door resectie zonder neoadjuvante therapie (74%). Er 

is een klein deel palliatief behandelde patiënten (4%).

Neoadjuvante therapie bestaat uit chemotherapie, hormoonthera

pie en/of Trastuzumab (een monoklonaal antilichaam dat zich aan 

de HER2receptor bindt). Deze systemische therapieën kunnen in 

verschillende combinaties voorafgaand aan resectie worden ge

geven. Trastuzumab wordt meestal in combinatie met chemo of 

hormoontherapie gegeven.

 

FIGUUR 5  laat het percentage patiënten per jaar zien dat wordt 

behandeld met neoadjuvante therapie. Dit percentage is de afgelo

pen jaren gestegen (p<0,001).

 

FIGUUR 6 laat de mogelijke combinaties van systemische thera

pieën zien. Dit zijn zowel de neoadjuvante als adjuvante therapieën 

voor alle tumorstadia.

De keuze voor een therapie hangt af van de patiënt en tumor

kenmerken. Van alle mogelijke systemische therapieën wordt hor

moontherapie het vaakst gegeven (43%), al dan niet in combinatie 

met chemotherapie (37%).

BORST
KANKER
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FIGUUR 7 Percentage lumpectomieën bij klinisch T1 

tumorstadium per jaar Santeonbreed

Bij het verwijderen van de tumor kan, afhankelijk van de tumor

kenmerken en de keuze van de patiënt, een lumpectomie (borst

sparende operatie) of ablatio (borstverwijderende operatie) uitge

voerd worden. Indien er na een lumpectomie nog tumorweefsel is 

achtergebleven, kan men in een tweede resectie opnieuw kiezen 

voor een lumpectomie of een ablatio om al het tumorweefsel te 

verwijderen. Een tweede lumpectomie na irradicaliteit (positieve 

snijvlakken) is niet altijd mogelijk. 

FIGUUR 7 laat zien dat er mogelijk een lichte toename is in het 

percentage lumpectomieën (borstsparende operaties) bij patiënten 

met een klinisch T1 tumorstadium vanaf 2011. Deze trend is echter 

niet significant (p=0,065). 

Bij patiënten met meer comorbiditeiten wordt vaker gekozen voor 

een ablatio dan voor een lumpectomie. (FIGUUR 8 p<0,001).

Bij patiënten in de leeftijd 5170 jaar komt lumpectomie het vaakst 

voor (FIGUUR 9). Zowel bij patiënten van 2035 jaar als bij patiën

ten ouder dan 80 wordt juist vaker gekozen voor ablatio (p<0,001).

Er is geen duidelijke afname of toename te zien in het percentage 

ablatio’s vanaf 2011 voor de 2035jarigen (p=0,139) of 80 plussers 

(p=0,379).
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5.2 KARAKTERISTIEKEN POPULATIE PATIËNTEN
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FIGUUR 11
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Reconstructie na ablatio naar leeftijd 

Santeonbreed

Verdeling (neo)adjuvante therapie naar 

leeftijd Santeonbreed

Verdeling klinisch tumorstadium naar 

leeftijd Santeonbreed

Mogelijke verklaringen voor deze verschillen zijn dat het in de jong

ste leeftijdscategorie vaker gaat om patiënten met een genmutatie, 

waarbij de borst preventief verwijderd wordt. Oudere patiënten 

willen vaak geen radiotherapie en kiezen hierom direct voor een 

borstverwijdering. In de leeftijdsgroep 5075 jaar zijn meer vrou

wen bij wie borstkanker ontdekt wordt bij screening. Zij hebben 

hierdoor vaak kleinere tumoren die borstsparend geopereerd kun

nen worden. FIGUUR 10 laat zien dat patiënten van 2035 jaar en 

ouder dan 80 jaar vaker een hoger tumorstadium hebben dan de 

andere leeftijdscategorieën (p<0,001). 

Na een ablatio kan gekozen worden voor een borstreconstructie. 

Deze kan in dezelfde operatie worden uitgevoerd als de ablatio 

(primaire reconstructie), of in een aparte operatie (secundaire re

constructie). FIGUUR 11 laat zien dat het aantal patiënten dat een 

reconstructie (primair of secundair) ondergaat aanzienlijk groter is 

bij jongere patiënten (p<0,001). 

FIGUUR 12 toont het percentage (neo)adjuvante therapie in de 

verschillende leeftijdsgroepen. Neoadjuvante therapie wordt vaker 

gegeven aan jongere patiënten. De groep met adjuvante therapie 

is het grootst bij patiënten boven de 80 jaar (p<0,001). De combi

natie van zowel chemotherapie, Trastuzumab en hormoontherapie 

vindt vaker plaats bij jongere patiënten, terwijl oudere patiënten 

vaker alleen hormoontherapie krijgen.

BORST
KANKER
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5.3 UITKOMSTEN

FIGUUR 13 (Ir)radicaliteit na eerste lumpectomie In FIGUUR 13 is te zien dat bij ductaal carcinoma in situ (DCIS) 

relatief vaker irradicaliteit (een positief snijvlak) voorkomt dan bij 

invasieve tumoren (p<0,001). DCIS is lastiger radicaal te opereren 

omdat het een meer diffuse groeiwijze heeft door de melkklier

gangen, hetgeen niet altijd goed radiologisch zichtbaar te maken, 

noch te voelen is. Dat is een verklaring voor het verschil in irradica

liteit. Voor een kleine groep patiënten is de (ir)radicaliteit onbekend 

(n=37; 0,8%).

Na een resectie is het mogelijk dat er complicaties optreden. In 

sommige gevallen is een tweede operatie nodig (reoperatie). In

dien dit binnen 30 dagen na de primaire resectie plaatsvindt, gaat 

het meestal om een nabloeding (62%) of wondinfectie (21%). 2,4% 

van de patiënten krijgt een reoperatie binnen 30 dagen na primai

re resectie. Bij patiënten met meer comorbiditeiten vindt vaker een 

reoperatie plaats vanwege een complicatie binnen 30 dagen na 

de primaire resectie (FIGUUR 14 p<0,001). Een reoperatie komt 

vaker voor na een ablatio dan na een lumpectomie (respectievelijk 

4,1% en 1,6%; p<0,001). 

Binnen de patiënten met een primaire lumpectomie, heeft 2,2% 

(n=99) een recidief binnen 5 jaar na resectie. Bij de groep met abla

tio is dit percentage 5,9% (n=131). 

FIGUUR 15 geeft de locatie van het recidief bij patiënten met een 

lumpectomie of ablatio weer. Bij de groep met een primaire lum

pectomie is het aandeel met een recidief op afstand kleiner (n=68; 

1,5%) vergeleken met de groep die primair een ablatio (n=110; 

5,0%) heeft gehad. 

25% 50% 75% 100%

77 716

86 59

Radicaal            Focaal irradicaal            Meer dan focaal irradicaal (>3mm)

DCIS

Invasief

9

7

9

8

Geen therapie            Resectie            Chemotherapie

Radiotherapie            Chemoradiatie therapie            Overig

0%

1%

0

1

≥2

2% 3% 4% 5%

2,2 %

2.6%

4,2%

Radicaal            Focaal irradicaal            Meer dan focaal irradicaal (>3mm)

Ch
ar

ls
on

-s
co

re

9

7

9

8

Geen therapie            Resectie            Chemotherapie

Radiotherapie            Chemoradiatie therapie            Overig

0%

92%0% 94% 96% 98% 100%

97,8

0,1

1,50,7

94,1 0,9 4,40,6

Nee            Ja, lokaal             Ja, lokaal en op afstand             Ja, op afstand

Lumpectomie

Ablatio

9

7

9

8

Geen therapie            Resectie            Chemotherapie

Radiotherapie            Chemoradiatie therapie            Overig

FIGUUR 14

FIGUUR 15

Percentage re-operatie door complicatie

binnen 30 dagen Santeonbreed
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Santeonbreed
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FIGUUR 16

FIGUUR 17

FIGUUR 18

Ongecorrigeerde overleving 2011-2015,  

Nederland exclusief Santeon

Ongecorrigeerde ziektevrije overleving  

2011-2015, Santeonbreed

Percentage oksel lymfeklierdissectie  

Santeonbreed

bron: IKNL

BORST
KANKER

FIGUUR 16 toont per diagnosejaar het percentage oksel lymfe

klierdissecties bij resectie, opgesplitst naar wel of geen neoadju

vante therapie. 

In totaal is afgelopen jaren het percentage oksel lymfeklierdissec

ties afgenomen (p<0,001). 

FIGUUR 17 is gebaseerd op gegevens afkomstig van het IKNL en 

laat de (absolute) overlevingspercentages zien over de tijd per kli

nisch tumorstadium van de borstkankerpatiënten in Nederland in 

de periode 20112015. Santeon patiënten zijn niet meegenomen in 

deze ongecorrigeerde berekening.

FIGUUR 18 toont de ongecorrigeerde ziektevrije overleving (Kap

lanMeiercurve) naar klinisch tumorstadium van patiënten uit de 

Santeon ziekenhuizen in de periode 20112015. Voor ziektevrije 

overleving zijn alleen patiënten geïncludeerd die curatief zijn be

handeld met een operatie, waarbij de tijd tot het (al dan niet) optre

den van een recidief of overlijden als uitkomst wordt gebruikt. De 

palliatieve patiënten (tumorstadium IV) zijn geëxcludeerd in deze 

analyse.

Uit beide figuren blijkt dat hoe hoger het tumorstadium is, des te 

slechter de overleving, met uitzondering van tumorstadium IIIC. 

Een verklaring hiervoor is dat dit tumorstadium pas sinds 2012 

wordt gebruikt.

De ongecorrigeerde overlevingspercentages van Santeon laten het

zelfde beeld zien als de IKNLcijfers. Deze cijfers geven de totale 

overleving weer en niet de ziektevrije overleving, waardoor de figu

ren onderling niet 1 op 1 kunnen worden vergeleken. 
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FIGUUR 19

FIGUUR 20 Gecorrigeerde ziektevrije overleving  

tumorstadium III-gereseceerde patiënten

Gecorrigeerde ziektevrije overleving  

tumorstadium II-gereseceerde patiënten

In FIGUUR 19 is te zien dat gereseceerde patiënten met tumorsta

dium II een betere ziektevrije overleving hebben indien ze behan

deld zijn met adjuvante therapie in vergelijking met patiënten met 

neoadjuvante therapie of patiënten zonder systemische therapie. 

Deze ziektevrije overleving is gecorrigeerd voor Charlsonscore (co

morbiditeiten) en leeftijd. 

In FIGUUR 20 is de gecorrigeerde ziektevrije overleving van gere

seceerde patiënten met tumorstadium III naar wel of geen (neo)ad

juvante therapie te zien. Deze ziektevrije overleving is gecorrigeerd 

voor Charlsonscore (comorbiditeiten) en leeftijd. De groep patiën

ten zonder systemische therapie hebben een slechtere ziektevrije 

overleving vergeleken met patiënten die (neo)adjuvante therapie 

hebben gekregen.

5.3 UITKOMSTEN

HRR met 95%-BI per behandeling t.o.v. de overige 2 behandelingen

HRR met 95%-BI per behandeling t.o.v. de overige 2 behandelingen




