
Uitkomst evaluatie: NBCA-R en PROMs
Hoe meten we kwaliteit en bijwerkingen van behandeling?

Themadag Radiotherapie Mammacarcinoom Eindhoven



Toename in aantal borstkanker ‘survivors’
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Verbeterde overleving na borstkanker

www.cijfersoverkanker.nl



Verbeterde overleving na borstkanker

• Verbeterde technieken radiotherapie:

voor zowel doelvolume als normale weefsels, 

bijv. minder later hartschade door betere hartsparing

• Betere selectie voor borstsparende behandeling:

bijv. door digitale mammografie, MRI

• Systemische behandeling: 

meer en beter
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Meer vrouwen met

late bijwerkingen 

na behandeling voor borstkanker



Late bijwerkingen na behandeling

Borstfibrose Borstoedeem



Borstoedeem – Pijnlijke borst

Danny Young Afat et al. JNCI Cancer Spectrum 2019



Borstoedeem – Slechtere kwaliteit van leven

Danny Young Afat et al. JNCI Cancer Spectrum 2019



Late bijwerkingen na radiotherapie

- Huid: 
hyperpigmentatie, teleangiectasieën

- Borst: 
fibrose / oedeem  pijn, slechte cosmetiek

- Pijn:
borstwand, rib(ben) 

- Arm morbiditeit:
bewegingsbeperking, oedeem, pijn/stijfheid

- Hart:
hartfalen, kleplijden

- Long: 
radiatiepneumonitis (kortademigheid, hoesten)

- Zelden: secundaire tumor (long, mamma)

Late bijwerkingen zijn blijvend (behalve radiatiepneumonitis)

Yeboa Sem Radiat Oncol 2016, Bartelink Lancet Oncol 2015, Darby NEJM 2013, 

Taylor IJROBP 2015, Collette Eur J Cancer 2008, Vrieling RO 2000, Pezner IJROBP 1985



Bijwerkingen door andere behandelingen 
voor borstkanker

• Na chirurgie: Borstseroom +/- infectie: 

Hoger risico op fibrose en slechte cosmetiek

Mukesh EJSO 2012, Collette Eur J Cancer 2008

• Systemische therapie (bijv. chemo): 

Hartschade

Ades Breast 2014, Aleman EJC Suppl 2014, Geiger Anticancer Drugs 2010, 

Perik Expert Rev Anticancer Ther 2007



Meer bijwerkingen 

 slechtere kwaliteit behandeling?



Kwaliteit  afhankelijk van

• Uitgebreidheid behandeling

chirurgie, radiotherapie, chemo, HER2-targeted therapie en/of endocriene therapie

• Tumorstadium 

bijv. wel of geen okselbehandeling nodig

• Kenmerken en gedrag van patënten

bijv. co-morbiditeit (bijv. hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten), roken



Roken – Overlijdensrisico longkanker en hartziekten

Longkanker Hartziekten



Hoe meten we de kwaliteit van radiotherapie?

Sinds 2011: 

Start NABON Borstkanker Audit (NBCA)



NABON indicatoren voor kwaliteit van RT
1. Interval tussen:

- Chirurgie en radiotherapie 

- Radiotherapie en adjuvante chemotherapie

2. Percentage patienten: 

- Consult bij radiotherapeut voorafgaand aan pre-operatieve chemotherapie

- Behandeld met radiotherapie:

na mastectomie (locoregionaal vergevorderd mammacarcinoom)

na borstsparende chirurgie (DCIS)

Logistieke parameters; te weinig info over kwaliteit van radiotherapie

2014: 

Start ontwikkeling RT parameters die indicatie geven voor kwaliteit



Hoe kunnen we de kwaliteit van radiotherapie meten?

• Tumorcontrole

bijv. locaal recidief, overleving

door NKR (Nederlandse Kanker Registratie)

• Bijwerkingen

m.n. late bijwerkingen gezien blijvend

• RT-Technieken

bijv. IMRT/VMAT, breath-hold techniek



Evaluatie van bijwerkingen
Enquête onder radiotherapeuten in NL - 2015



Welke technieken gebruiken we?
Enquête onder radiotherapeuten in NL - 2015

Use of breath hold technique for optimal cardiac sparing



Hoe kunnen we de kwaliteit van radiotherapie meten?

• Tumorcontrole

bijv. locaal recidief, overleving

door NKR (Nederlandse Kanker Registratie)

• Bijwerkingen
m.n. late bijwerkingen gezien blijvend
door zorgverleners (ernst ahv CTCAE)

• RT-Technieken
bijv. IMRT/VMAT, breath-hold techniek
info via instituten (enquête)



Conclusie Enquête 2015

Evaluatie van bijwerkingen na radiotherapie en techniek zijn 
belangrijk, echter voor kwaliteit van belang:

1. RT dosis

in doelvolumina en in normale weefsels

2. Patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PROMs)
Hoe worden de bijwerkingen ervaren door patiënt?



Samenhang bijwerkingen, PROMs en RT dosis

• Borstfibrose  pijn, slechter cosmetisch resultaat

- RT dosis in borst, in tumor bed

- Mate van pijn zoals ervaren door patiënt ahv pijnscore

- Beoordeling cosmetiek door patiënt met vragenlijst

• Hartschade
- Registratie hartziekten

- RT dosis hart = surrogaat eindpunt

• Radiatiepneumonitis / Longkanker door RT borstkanker
- Registratie bijwerkingen (kortademigheid), incidentie longkanker na RT

- RT dosis long(en) = surrogaat eindpunt







Conclusie Enquête radiotherapeuten 

Evaluatie van bijwerkingen na radiotherapie en techniek zijn 
belangrijk, echter voor kwaliteit van belang:

1. RT dosis

in doelvolumina en in normale weefsels

2. Patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PROMs)
multidisciplinair



NBCA-R: 
NABON Borstkanker Audit (NBCA) met RT-parameters  

Doel: Info over (variatie in) kwaliteit van gegeven radiotherapie

Individuele data: 

• Doelvolumina

• Dosis 

• Fractionering

• Dosis in normale weefsels (hart/longen)

• Dosis-verdeling in doelvolumina (homogeniteit)



Pilot NBCA-R
• 6 instituten

• 1 oktober 2018 – 1 april 2019

• Registratie radiotherapie-parameters alle behandelde borstkanker patiënten

• 1093 patiënten

Courtesy Nina Bijker & Nansi Maliko
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Courtesy Nina Bijker & Nansi Maliko

 Verschillen in:

- RT protocollen (indicatie, doelvolumina, dosis)

- Aanbod patiënten



Gemiddelde hart dosis bij RT linker mamma/thoraxwand

Courtesy Nina Bijker & Nansi Maliko
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 Verschillen in hartdosis tot bijna factor 2;
• Welke keuze is gemaakt: 

optimale coverage doelvolumina of

optimale sparing van hart, longen?

• Aanbod patiënten met verschillen (case mix)

Verschillen in kenmerken zoals co-

morbiditeit, gedrag, leeftijd



NBCA-R – Registratie verplicht sinds 1 januari 2020

• Registratie van: 
1. Doelvolumina: D2%, Dmean en D98%

2. Hart en longen: gemiddelde dosis

• Registratie kan:
Via automatische upload

Manueel

In batch – achteraf



Overzicht NABON indicatoren 2020-2021



Conclusies – Kwaliteit meten

• NBCA-R: Informatie over dosis in doelvolumina en OARs

 Doel: Ontwikkeling van indicator obv verzamelde RT-data

bijv. gemiddelde hartdosis

• PROMs: Uitkomsten van meerdere behandelingen

- Pijn borst en cosmetiek (boostdosis, seroom na lumpectomie)

- Armklachten (okselklierchirurgie, axillaire radiotherapie)



Dank voor jullie aandacht!

h.j.vandenbongard@amsterdamumc.nl


