Vlaams Indicatoren Project VIP²: borstkankerindicatoren
Op initiatief van de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Icuro, Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse overheid, is het Vlaamse VIP2-indicatorenproject
opgericht. Samen met andere Vlaamse ziekenhuizen, neemt AZ Turnhout als pionier op vrijwillige basis deel aan dit project. In eerste instantie omdat
de resultaten van de indicatoren ons inzicht geven in de kwaliteit van onze zorgprocessen en een stimulans zijn om ons kwaliteitsniveau verder te
optimaliseren. In tweede instantie omdat we deze resultaten willen delen met de patiënt, die voor kwalitatieve zorg recht heeft op duidelijke en
betrouwbare informatie.
Binnen het domein oncologie werd een eerste set van indicatoren uitgewerkt rond borstkanker. Deze indicatoren geven een inzicht in de diagnose,
behandeling en overleving van vrouwen met borstkanker in AZ Turnhout.
Klik in de inhoudstabel op de indicator waarvan u resultaten wenst.
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BORSTKANKERINDICATOREN: OVERZICHT 2007-2008 VS. 2009-2011

Resultaten AZ Turnhout

Grafiek 2007-2008 vs. 2009-2011
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BORSTKANKER INDICATOR 1: STATUSBEPALING

Omschrijving indicator 1:
Aandeel patiënten met invasieve borstkanker waarbij een bepaling van oestrogeen-, progesteron- en HER2- status werd uitgevoerd vóór enige
systemische behandeling.
Oestrogeen, progesteron en HER2 zijn factoren die aantonen of een bijkomende behandeling met hormoontherapie of immunotherapie wenselijk is.
Het bepalen van de status is daarom een belangrijk onderdeel in de diagnosestelling van borstkanker om een zo gericht mogelijke behandeling
mogelijk te maken.

Resultaten AZ Turnhout
Grafiek 2009 - 2011
Richtwaarde indicator 1: 90 – 100%
Resultaten AZ Turnhout:
2007 – 2008

2009 - 2011

96,2%

99%

3

BORSTKANKER INDICATOR 2: WEEFSELBEPALING

Omschrijving indicator 2:
Aandeel patiënten met een invasieve borstkanker waarbij een cytologische en/of histologische beoordeling van maligniteit gebeurde vóór de eerste
chirurgische ingreep.
Bij het vermoeden van een kwaadaardig gezwel is het wenselijk de aard van het tumorweefsel te bevestigen via weefselonderzoek voorafgaand aan
een chirurgische ingreep. Dit maakt het mogelijk de patiënt maximaal te informeren en een goede afweging te maken over de meest geschikte
behandeling voor de patiënt.
Resultaten AZ Turnhout
Grafiek 2009 – 2011
Richtwaarde indicator 2: 80 – 95%
Resultaten AZ Turnhout:
2007 – 2008

2009 - 2011

91,5%

98,1%
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BORSTKANKER INDICATOR 3: MEDISCHE BEELDVORMING

Omschrijving indicator 3:
Aandeel van cStadium I-III patiënten met borstkanker die mammografie en/of borstechografie kregen binnen de drie maanden vóór de eerste chirurgie
ingreep (zonder neo-adjuvante therapie).
Beeldvorming door middel van mammografie, echografie en zo nodig MRI, is een essentieel onderdeel om een volledige diagnose te kunnen stellen.
Het is belangrijk dat dit onderzoek gebeurt vóór de eerste chirurgische ingreep, gezien deze informatie bijdraagt tot de keuze van het type heelkunde.
Daarnaast is het onderzoek noodzakelijk om eventuele andere verdachte letsels op te sporen.
Resultaten AZ Turnhout
Grafiek 2009 – 2011
Richtwaarde indicator 3: 90 – 100%
Resultaten AZ Turnhout:
2007 – 2008

2009 - 2011

98,3%

100%
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BORSTKANKER INDICATOR 4: MULTIDISCIPLINAIRE BENADERING

Omschrijving indicator 4:
Aandeel patiënten met een invasieve borstkanker die werden besproken op een multidisciplinair teamoverleg (MOC) binnen een vaste termijn na de
incidentiedatum (-1m<=inc<=+2m).
Samenwerking en overleg tussen betrokken disciplines is essentieel om de meest optimale behandeling te bepalen voor elke borstkankerpatiënt. Dit
blijkt ook uit het positieve effect ervan op de overlevingskans.
Bovendien zorgt deze multidisciplinaire benadering ervoor dat de patiënt meer toegang heeft tot psychosociale ondersteuning wat leidt tot een hogere
tevredenheid.
Resultaten AZ Turnhout
Grafiek 2009 – 2011
Richtwaarde indicator 4: 90 – 100%
Resultaten AZ Turnhout:
2007 – 2008

2009 - 2011

88%

86,5%

Toelichting

Deze score vinden we onvoldoende. Bij verdere analyse bleek dat dit resultaat
nagenoeg uitsluitend gebaseerd is op patiënten in 2009 (vóór de fusie). Hoewel
deze patiënten toen wel besproken werden in een MOC (Multidisciplinair
Oncologisch Consult), bleek administratieve registratie en facturatie van het MOC
op beide campussen toen nog niet op punt. In de periode 2010-2011 (ná de fusie)
scoort AZ Turnhout op deze indicator ruim boven 90%.
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BORSTKANKER INDICATOR 5: RADIOTHERAPIE
Omschrijving indicator 5:
Aandeel patiënten met een diagnose van invasieve borstkanker die radiotherapie kregen na een borstsparende ingreep.
Aanvullende radiotherapie na een borstsparende ingreep is in principe aangewezen in een vroeg stadium van borstkanker tenzij bij hoogbejaarde
patiënten. Dit om de kans op herval te beperken.
Resultaten AZ Turnhout
Grafiek 2009 – 2011
Richtwaarde indicator 5: 90 – 98%
Resultaten AZ Turnhout:
2007 – 2008

2009 - 2011

95%

95,6%
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BORSTKANKER INDICATOR 6: BORSTSPARENDE BEHANDELING

Omschrijving indicator 6:
Aandeel patiënten met een cStadium I en II borstkanker die een borstsparende heelkundige ingreep kregen.
Borstsparende heelkunde gevolgd door radiotherapie geeft hetzelfde resultaat als een volledige borstamputatie bij vrouwen met borstkanker in stadium
I of II die hiervoor in aanmerking komen. De uiteindelijke keuze voor het type ingreep moet door de individuele patiënt worden gemaakt wanneer deze
volledig geïnformeerd is over de mogelijkheden.
Resultaten AZ Turnhout
Grafiek 2009 – 2011
Richtwaarde indicator 6: 50 – 60%
Resultaten AZ Turnhout:
2007 – 2008

2009 - 2011

70%

75,3%
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BORSTKANKER INDICATOR 7: HORMONALE THERAPIE
Omschrijving indicator 7:
Aandeel patiënten met invasieve borstkanker die hormonale therapie kregen na chirurgie.
Hormonale therapie is een essentieel onderdeel van de behandeling bij borstkankers die hormoongevoelig zijn. Dit is het geval bij ongeveer 75-80%
van de borstkankerpatiënten.
Resultaten AZ Turnhout:
Grafiek 2007 – 2008
Richtwaarde indicator 7: 70 - 80%
Resultaten AZ Turnhout:

2007 – 2008

2009 - 2011

82,5%

/

Omwille van methodologische problemen werd indicator 7 in de meting
2009 – 2011 niet verder weerhouden.
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BORSTKANKER INDICATOR 8: CHEMOTHERAPIE

Omschrijving indicator 8:
Aandeel patiënten met invasieve borstkanker die chemotherapie kregen na chirurgie.
De keuze voor een chemotherapie wordt bepaald op basis van heel wat factoren (hormonale gevoeligheid, leeftijd, risicoprofiel van de tumor, stadium
van menopauze en comorbiditeit van de patiënt). Daarom is het belangrijk dat de keuze voor de meest optimale behandeling multidisciplinair wordt
benaderd.
Resultaten AZ Turnhout:
Grafiek 2007 – 2008
Richtwaarde indicator 8: 35 - 55%
Resultaten AZ Turnhout:
2007 – 2008

2009 - 2011

44%

/

Omwille van methodologische problemen werd indicator 8 in de meting
2009 – 2011 niet verder weerhouden.
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BORSTKANKER INDICATOR 9: SYSTEMISCHE THERAPIE
Omschrijving indicator 9:
Aandeel patiënten met een gemetastaseerde borstkanker die systemische therapie kregen.
Systemische therapie is aangewezen bij patiënten die niet vatbaar zijn voor hormonale behandeling of bij uitgezaaide borstkanker met een snel
evoluerend, symptomatisch of levensbedreigend karakter.
Resultaten AZ Turnhout:
Grafiek 2009 – 2011
Richtwaarde indicator 9: 80 - 100%
Resultaten AZ Turnhout:
2007 – 2008

2009 - 2011

100%

96,6%
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BORSTKANKER INDICATOR 10: NEO - ADJUVANTE SYSTEMISCHE THERAPIE
Omschrijving indicator 10:
Aandeel geopereerde patiënten met borstkanker cT2-3 cN0-1 cM0 die een neo-adjuvante systemische behandeling kregen.
Deze therapie wordt bij sommige tumoren uitgevoerd voorafgaand aan een chirurgische ingreep. De therapie doet de tumor krimpen wat in sommige
gevallen positief bijdraagt tot de heelkundige ingreep die volgt. Een bijkomend voordeel is dat op deze manier informatie wordt bekomen over de
gevoeligheid van de tumor voor een bepaalde therapie.
Resultaten AZ Turnhout:
Grafiek 2007 – 2008
Richtwaarde indicator 10: Resultaten AZ Turnhout:

2007 – 2008

2009 - 2011

3,9%

/

Omwille van methodologische problemen werd indicator 10 in de meting
2009 – 2011 niet verder weerhouden.
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BORSTKANKER INDICATOR 11: OVERLEVING
Omschrijving indicator 11:
De geobserveerde vijfjaarsoverleving (%) van patiënten met een diagnose van invasieve borstkanker.
De scores geven de overlevingskans weer van vrouwen vijf jaar na de diagnose van borstkanker zonder correctie. Dat wil zeggen dat de patiënten na
vijf jaar ook kunnen gestorven zijn aan ouderdom of omwille van een andere oorzaak.
Resultaten AZ Turnhout:
Grafiek 2009 – 2011

Resultaten AZ Turnhout:
2007 – 2008

2009 - 2011

77,7%

83,9%
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BORSTKANKER INDICATOR 12: GECORRIGEERDE OVERLEVING

Omschrijving indicator 12:
De geobserveerde vijfjaaroverleving (%) gecorrigeerd voor leeftijd en stadium.
De scores geven de overlevingskans weer van vrouwen vijf jaar na de diagnose borstkanker met een correctie voor leeftijd en stadium waarin de
kanker zich bevindt.
Resultaten AZ Turnhout:
Grafiek resultaat 2009 – 2011

Resultaten AZ Turnhout:

2007 – 2008

2009 - 2011

77,2%

81,6%
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BORSTKANKER INDICATOR 13: RELATIEVE OVERLEVING

Omschrijving indicator 13:
De relatieve vijfjaarsoverleving (%) van patiënten met een diagnose van invasieve borstkanker.
De scores geven de ziekte-specifieke overlevingskans weer van vrouwen vijf jaar na de diagnose borstkanker.
Dat betekent na het weglaten van overlijden door andere oorzaken dan de borstkanker.
Resultaten AZ Turnhout:
Grafiek 2009 – 2011

Resultaten AZ Turnhout:

2007 – 2008

2009 - 2011

84%

91,4%
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