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Wat verstaan we onder kwaliteit? 
De definitie wijst al in de richting van subjectiviteit: 
 
het geheel van eigenschappen van een object, waarbij een object 

een ding, activiteit, persoon of concept kan zijn. Het begrip wordt daarnaast in engere, 

positieve zin gebruikt in de betekenis:  

"goede hoedanigheid of eigenschap", "deugdelijkheid“ 
 
Hoe gaan we dat meten? 



Wat verstaan we onder kwaliteit? 
Iets te maken met   
 
- Hoeveel tumoren? 

 
- Hoe vaak behandeling? 

 
- Hoe vaak een team/arts het probleem ziet? 

 



Achtergrond  

• Mw janssen komt op poli met “mammacarcinoom” 

 

– operatie of niet 

– Sparend of ablatio 

– Okselklierdissectie of niet 

– Lokalisatie of palpabel 

– Chemo of hormo of beiden 

– Vóór operatie of ná 

– Radiotherapie of niet 

– Re-excisie of niet 

– Reconstructie of niet 

– Direct of uitgesteld 

– Prosthetisch of autoloog 

– … 



Achtergrond  

• Borstkanker is geen borstkanker 
 

• Hoeveel nieuwe patiënten is voldoende? 
– 50 
– 150 
– 300 
– ? 

 
• Wie vaker brownies bakt, bakt ze  

– Beter 
– Sneller 
– Gevarieerder 
– Voor elk wat wils, met noot, sinaas,… 

 



Achtergrond 

• Patient tailored treatment 
•   



Hoeveel/hoe vaak? 
- Nl onderzoek: beperkt verschil: >250 lijkt iets beter 
- Belgisch onderzoek: >250 ptn is beter 
- US onderzoek: >300 is beter 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5994238/figure/F3/


Hoe meten we dat in NL? 

Roze lintje (BVN) ervaringsdeskundigeervaringsdeskundige 

NBCA (proces en inhoud) 

PALGA (inhoud) 

NKR (proces en inhoud) 

Richtlijn (inhoud)  ervaringsdeskundigeervaringsdeskundige 

 



Hoe meten we dat regionaal? 

Netwerk borstkanker (zorgpaden: proces)  ervaringsdeskundigeervaringsdeskundige 

Tumorwerkgroep IKNL (inhoud) 

En  lokaal ? 

 Santeon VBHC ervaringsdeskundigeervaringsdeskundige  

 



Instrumenten  
BVN: PREM 
Patient Reported Experience Measurement 
Hoe ervaart iemand het hele traject? 
 

- Vragenlijst goedaardige aandoeningen 

- Vragenlijst kwaadaardig vroeg 

- Vragenlijst kwaadaardig laat 
 
 



PREM van BVN 



Uitkomsten PREM 



Uitkomsten PREM 



Landelijke registratie van operaties 
NBCA/DBCA 



PROM 
Patient Reported Outcome Measurement 
Hoe beoordeelt de patiënt het uiteindelijk resultaat? 
 
Ontzettend lange vragenlijst!! 
- Laaggeletterden 
- Relevantie  
- 32 blz met in totaal >200 vragen 
 
https://dica.nl/media/1800/NBCA%20patientfeedback%20
vragenlijsten.pdf 



PROM 
Doel 
 

- Op gezette tijden de vragen stellen 

- Daarin een lijn zien 

- Aan de hand van de uitkomsten vervolgconsulten 

personaliseren 



Value Based Health Care 















Samen kwaliteit maken 

- Optimale informatie 

- Luisteren 

- Wat is belangrijk? 

- Lange termijn 

- Korte termijn 

- Gedeelde besluitvorming 







Hoe staan jullie erin? 
Wat zijn de relevante ervaringen om rekening mee te 
houden? 
 
 
Hoeveel vragen kan je aan? 
 
 
Kijken mensen naar dergelijke lijsten met sterren bij het 
maken van een keuze? 



Vragen vanuit jullie over borstkanker 
2009 eerste keer borstkanker 
2016 terug borstkanker “recidief” 
2018 hormoonmedicijn gewijzigd in Letrozol + Palbociclib.  
 
Elke keer is HB veel te laag: laatste keer 4.7  
Steeds een bloedtransfusie.  
Zijn er voor dit probleem ook nieuwe ontwikkelingen? 



Vragen vanuit jullie over borstkanker 
Op 62 j: diagnose borstkanker met uitzaaiingen in wervels 
en botten.  
 
Wens om meer informatie en mogelijk advies. 



Uitzaaiingen of metastasen 
 
Afgelopen zaak? 
Vaak wel, maar kan lang afgewend worden 
 
Afhankelijk van 
- Hoeveel? Waar? 
- Aard van de tumor? 

- Hormoongevoelig? 



Vragen vanuit jullie over borstkanker 
Amerikaans onderzoek naar nut en noodzaak chemokuur 
bij vrouwen die in ‘medium’ risk vallen?  
 
Simplificatie… 
 
Het gaat over een beperkte groep mensen 
 
- Idd “gemiddeld risico” 

 
Vraag: wat is de winst van chemotherapie? 







Vragen vanuit jullie over borstkanker 
chemokuur-reeks 6x 
Ergens onderweg, voelt mw dat het genoeg is 
Het gaat goed 
Maar hoeveel meer moet het zijn? Is dat zinvol? 
“het voelt alsof het volstaat, aanslaat en heelt...   de scans 
wijzen dat ook uit...” 
  
Wat is WIJSHEID ? 
 
Advies van de oncologen te volgen?  
Of het “Innerlijk Kompas” volgen?  



Chemokuur is geen anti hormoonkuur 
 
De waarde van de scan 
 
En van wat je voelt 
 
 
Ga voor je eerste besluit! 
Half werk is veel pijn, en waarvoor? 
 
 



Vragen vanuit jullie over borstkanker 
Ik heb begrepen dat uit Amerikaans onderzoek blijkt dat 
om de twee weken chemo nuttiger is dan om de drie 
weken. Kent u dit onderzoek en hoe ‘zeker’ is dit al?  
 
 
New Chemotherapy Schedule Saves Lives - ABC News 

https://abcnews.go.com/WNT/story 

12 dec. 2002 - "That new medication," said Hudis, "allowed 
us to be more aggressive in the scheduling of 
chemotherapy. We could give it every two weeks . 
Neupogen 
Zie richtlijn 2018: www.oncoline.nl 



Vragen vanuit jullie over borstkanker 
Nieuwe technieken borstreconstructies? 
 
  
 











Vragen vanuit jullie over borstkanker 
Vanaf welke leeftijd is het advies voor mijn dochter (38j) 
jaarlijks onderzoek te laten doen?  
Moeder kreeg op 55 jarige leeftijd borstkanker. 
 
Afh van  
- Soort borstkanker 
- Familie 
- Wensen van dochter 

 
- Ip 10j jonger dan leeftijd waarop M borstkanker kreeg 
 


