
Zegt u het maar, mevrouw

Patiënt aan zet!

Luc Strobbe, borstchirurg CWZ



Indicatoren

Keuze momenten

Keuze instrumenten 

Nieuwe behandeling

Marikenhuis 2019

Opzet
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Luc Strobbe
Mammachirurg CWZ Nijmegen



(potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met 
bedrijven

Bedrijfsnamen

• Andere relatie, namelijk …Ik vul wel eens een 
indicatorlijstje in

•het 

is altijd een streven geweest

Disclosure belangen spreker



Roze lintje?

- Brief NvZ en NFU: exit Roze Lintje
- PREM optioneel

- Afschaffen Roze Lintje?

Hoe is het zo ver gekomen?
Hoe verder?
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Roze lintje?

Feedback

Stel je Patiënt centraal

“Als we ‘cultuur’ van een team en toewijding 
goed in kaart hadden”
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Mw S.
Mexicaans, Woont in Nl, hoog opgeleid

cT2, NAC, ablatio, ypT1(3)N1, RT, hormo

Heeft niets met vragenlijsten

Haar familie is alles
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Maatschappelijk gegeven

Feedback vragen/krijgen
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Vragen om feedback

Worden we overvraagd?

Zijn de vragen relevant?

Wordt er wat mee gedaan?
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Concept Criteria Lintje 2018
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Aantal primaire operaties in SAZ en UMC
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Concept Criteria Lintje 2018
Bijgevoegd zijn nogmaals de criteria voor het roze lintje 2018. De reden dat er 
‘concept’ staat is omdat wij pas in mei 2018 inzage hebben in de data en de 
balans kunnen opmaken. 
Bij onverwachte uitkomsten kan het voorkomen 
dat er een aanpassing wordt gedaan. Dit zal altijd 
een versoepeling betekenen en dus niet in het 
nadeel van de ziekenhuizen zijn. 
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En onze patiënten?

Niet representatieve steekproef

Wie kent het roze lintje?

Wie doet er wat mee?

Wie kent PREM?
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PREM: patient reported experience measures
Hoe was de ervaring in het ziekenhuis?



PREM uitvraag
Teamoverleg mammacare en VS

“patiënten worden overvraagd.” 
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PREM uitvraag

- Waardevolle feedback op lastige materie

- Teveel, te moeilijk
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Hoe dan wel?

DOEL:  Wat is optimale zorg?

- Inhoudelijk, logistiek, uitkomst: Expert zorg

- Zinnige zorg

- Opties met patiënt delen
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Hoe verder? 

Een team met toewijding en open houding



Prinsjesdag

”Vaak voeren we discussies aan de hand van cijfers”

“Maar de levens van 17m individuele Nederlanders 
passen niet in een mal”
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DCIS: wel of niet verwijderen?

Ductaal carcinoom in situ
Is geen kanker
Vaak gevonden bij bevolkingsonderzoek: “kalkspatjes”

Wat is de kans dat er kanker ontstaat?
Wat is de kans op complicaties. Nadelen van “behandeling” ?

- Operatie?
- Bestraling ??

CWZ presentatie

Keuzemoment DCIS 
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MSKCC DCIS nomogram:
risico op in breast
recurrence na eerste DCIS 
met of zonder RT/hormo

http://nomograms.mskcc.
org/Breast/DuctalCarcino
maInSituRecurrencePage.a
spx
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Het is geen alles of niets situatie

Ook zonder operatie blijft een voorloper vaak niet meer dan dat

Ook zonder bestraling is de kans op wegblijven van kanker of DCIS groot

CWZ presentatie

DCIS keuzehulp
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CWZ presentatie

Kans op tweede DCIS na operatie 

met bestraling

zonder bestraling
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wel bestraling geen bestraling



Wel of geen bestraling na een operatie voor kanker (geen DCIS)

Bestraling verkleint het risico op terugkeer van ziekte in de borst

Bestraling heeft meestal geen invloed op de overleving

Het is geen alles of niets situatie

CWZ presentatie

Keuzemoment bestraling
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• IBTR!: risico op tweede 
borstkanker in dezelfde borst met 
of zonder RT

• https://www.tuftsmedicalcenter.
org/ibtr/
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Het risico op een tweede keer borstkanker in dezelfde borst neemt af 

Dat risico is ongeveer 3 keer kleiner na bestraling

Echter de kans dat er nog een keer borstkanker in de borst komt is klein

CWZ presentatie

Kanker keuzehulp

28



Klassiek controlleren we na borstkanker

Doel: komt er kanker terug in de borst of lymfeklieren?

Middel: mammografie jaarlijks

Moet dat zo vaak? 
En bij iedereen even vaak?
Wil iedereen dat wel? 

CWZ presentatie

Keuzemoment nacontrole
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Onderzoek naar 

Wensen patiënten
- Hoe vaak onderzoek?
- Welk onderzoek?
- Bij wie op controle komen?
- Hoe lang doorgaan?

Doel: op maat aanbieden van nacontrole

CWZ presentatie

Nacontrole keuzehulp
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Iedereen ziet er tegen op
Enkelen hebben er mogelijk baat bij

Het is geen alles of niets situatie

Wie chemo neemt, heeft nog steeds kans op terugkeer van ziekte
Wie geen chemo neemt, heeft goede kans dat de ziekte weg blijft

Selectie: op maat chemo voorstellen

CWZ presentatie

Keuzemoment chemotherapie
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Dit gaat ook op voor hormoon therapie

Liever Anti-hormoon therapie: tegen vrouwelijk hormoon

Wat is de kans dat de levensverwachting toeneemt dankzij anti-hormoontherapie?

Het is geen alles of niets situatie

CWZ presentatie

Keuzemoment chemotherapie
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• Predict V2.0: wat is de kans dat chemo de overleving verbetert?
• https://www.predict.nhs.uk/
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Opvallend:

- Geen bestraling in te vullen: immers: geen effect op overleving

- Veel mensen overlijden aan andere oorzaken dan kanker

- De winst van chemo en anti-hormoontherapie is vergelijkbaar

- Niet hoe zwaarder hoe beter

- De winstcijfers zijn beperkt (voor de meeste mensen)

CWZ presentatie

Systeemtherapie keuzehulp
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De keuzehulpen worden uitgebreid, verbeterd, met behulp van onderzoek

- Nacontrole 

- Wel/niet opereren voor DCIS 

- Wel/geen schildwachtklierprocedure verrichten bij sparende operatie

- Wel/geen systeemtherapie

- Wel/geen bestraling

CWZ presentatie

Onderzoek keuzehulpen
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Wie neemt wel eens deel aan onderzoek?

Wie heeft wel eens het gevoel dat er te weinig keuze was?
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Onderzoek keuzehulpen
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Enter Zachte Indicatoren

Gedeelde besluitvorming
Noodzakelijke indicator
Hoe vastleggen?

41Hoe verder?



42Een hartelijk team met open cultuur en toewijding



Diagnostiek:

- We zoeken naar nog snellere volledige diagnose

- Betere echografie

- Echografie ook op de poli bij de chirurg

CWZ presentatie

Wat is er nieuw?
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Polikliniek

- Meer gezamenlijke besluitvorming, keuzehulpen

- Sneller erfelijkheidsonderzoek

CWZ presentatie

Wat is er nieuw?
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Eerste behandeling

- Vaker “neo-adjuvante” behandeling: pre-operatieve systeemtherapie

- Meer mogelijkheden voor sparende behandeling met minder zichtbaar litteken

- Meer gezamenlijke besluitvorming 

CWZ presentatie

Wat is er nieuw?
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Bij een tumor

- Tumor relatief groot 

- In niet te grote borst

- Patiënte in “goede” gezondheid

- In gezamenlijke besluitvorming voor- en nadelen overwogen

CWZ presentatie

Sparende behandeling met reconstructie
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Voordelen:

- Uiteraard borst kunnen sparen

- Beperkt zichtbaar litteken

- Minder kans op complicaties dan een amputatie

- Kleinere kans op niet vrij snijvlak bij wel omlijnde tumor

CWZ presentatie

Sparende behandeling met reconstructie
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Nadelen:

- Grotere kans op complicaties dan “gewone” sparende operatie

- Grotere kans op niet-vrij snijvlak bij lastig voelbare tumor

- Eerste weken moeilijk de schouder te bewegen

CWZ presentatie

Sparende behandeling met reconstructie
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CWZ presentatie

LICAP/LTAP

50



CWZ presentatie 51



CWZ presentatie 52



CWZ presentatie 53



CWZ presentatie 54



CWZ presentatie 55



CWZ presentatie 56


