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 VOORWOORD 
 

Doorheen de jaren heeft het KCE al heel wat aandacht besteed aan kwaliteitsindicatoren in oncologie. 
Kwaliteitsindicatoren laten de zorgprofessionals toe om hun praktijk te vergelijken met vooropgestelde 
standaarden, zodat goede maar ook minder goede aspecten van zorg aan het licht gebracht worden. Zo kunnen 
initiatieven voor kwaliteitsverbetering op gang komen, die de motor vormen voor een continu proces waarbij 
gestreefd wordt naar de best mogelijk zorg voor elke patiënt.  

Dit rapport volgt op de klinische richtlijn die het KCE voorheen ontwikkelde voor eierstokkanker. Eierstokkanker 
is niet zo frequent, maar wordt weleens “een stille doder” genoemd, omdat symptomen vaak pas optreden in een 
gevorderd stadium en omdat de mortaliteit nog altijd hoog ligt. De vijfjaarsoverleving bedraagt wereldwijd helaas 
minder dan 50%. De Belgische cijfers liggen in de lijn van de cijfers in andere Europese landen. 

In een eerste fase werd in dit rapport een breed gamma aan kwaliteitsindicatoren ontwikkeld, die vervolgens 
getoetst werden aan de geanonimiseerde gegevens van de Belgische ziekenhuizen. Zoals ook in vorige rapporten 
kon dit gerealiseerd worden dankzij een uitstekende samenwerking met de Stichting Kankerregister (Belgian 
Cancer Registry, BCR), die ook de individuele resultaten zal bezorgen aan de ziekenhuizen. Hierbij richten wij 
een warme oproep aan de ziekenhuizen om met deze resultaten aan de slag te gaan, en stap voor stap te werken 
aan het verbeteren van hun zorgprocessen. 

In een tweede fase werden de overlevingskansen vergeleken volgens het aantal patiënten behandeld (of 
geopereerd) per ziekenhuis. De resultaten brachten geen verrassing. Hoewel de aanpak van eierstokkanker 
complex is, wordt de behandeling aangeboden in nagenoeg alle Belgische ziekenhuizen, soms slechts voor 
enkele patiënten per jaar. Zoals voorheen al voor meerdere andere types van kanker vastgesteld, bleek ook hier 
dat hoog-volumeziekenhuizen gemiddeld betere resultaten halen dan laag-volumeziekenhuizen. Een 
literatuuroverzicht bracht bovendien nog andere kwaliteitsaspecten aan waarvoor hoog-volumeziekenhuizen 
betere garanties kunnen geven. Ook voor eierstokkanker ligt er dus een opdracht weggelegd voor de overheid, 
om in samenspraak met de zorgsector door een weloverwogen zorgconcentratie aan alle patiënten te kunnen 
garanderen waar zij recht op hebben: de best mogelijke overleving en kwaliteit.  

Wij willen hierbij ook van harte de klinische experten bedanken, en de ziekenhuizen die meewerkten aan de 
validatie van de gegevens. Hun bijdrage was onontbeerlijk bij de totstandkoming van dit rapport. 
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 KERN-
BOODSCHAPPEN 

 

• In deze studie worden vijftien kwaliteitsindicatoren voorgesteld voor de diagnose en de behandeling van 
epitheliaal eierstokkanker (borderline en invasief) en de resultaten in termen van complicaties en 
overleving. Deze indicatoren werden gemeten op basis van de gegevens van de Stichting Kankerregister 
(Belgian Cancer Registry, BCR) voor de periode 2014-2018, gelinkt met facturatiegegevens van de 
ziekteverzekering (InterMutualistisch Agentschap, IMA) en de gegevens over de vitale status (Belgische 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid). Voor de meeste kwaliteitsindicatoren werden door de klinische 
experten streefdoelen vastgesteld in de vorm van minimumpercentages die gehaald moeten worden om 
te voldoen aan een kwaliteitsvolle praktijk. Suboptimale resultaten kunnen worden aangewend om te 
bepalen op welke punten de kwaliteit van de zorg voor patiënten met eierstokkanker in België verbeterd 
kan worden, en welke precieze acties opgezet kunnen worden. 

• De resultaten duiden op een grote versnippering van de zorg: tijdens de studieperiode werden 5 119 
patiënten met eierstokkanker behandeld in 100 Belgische ziekenhuizen. De helft van die ziekenhuizen 
behandelde minder dan zes patiënten met invasieve eierstokkanker per jaar. Die versnippering is er ook 
voor de chirurgische behandeling van invasieve eierstokkanker: in de helft van de ziekenhuizen werden 4 
of minder patiënten per jaar geopereerd. 

• De overlevingskans bij de patiënten met een invasief of borderline ovariumcarcinoom bedraagt 82,3% 
na één jaar en daalt tot ongeveer 51,9% na vijf jaar.  

• Bij 14,2% van de patiënten waren er complicaties na de chirurgische ingreep en 1,5% overleed binnen 
de 30 dagen na de operatie. 

• De gemiddelde overlevingskansen zijn significant beter voor patiënten met een invasieve 
eierstokkanker die werden behandeld in ziekenhuizen met een hoger volume aan 
behandelingen/operaties, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de kenmerken van de patiënten 
en de tumoren (case mix). 

• Een aantal procesindicatoren met betrekking tot de diagnose en de stadiëring halen op nationaal niveau 
(bijna) de doelstellingen, terwijl andere er ver onder liggen.  

o Voor 90,6% van de patiënten werd een terugbetaald multidisciplinair oncologisch consult (MOC) 
georganiseerd tussen 1 maand vόόr en 3 maanden na de datum van diagnose. Dat is bijna conform 
het streefdoel van 95%. 

o Bij 51,2% van de patiënten met een invasieve eierstokkanker werd een genetische test uitgevoerd 
tussen een jaar vόόr en een jaar na de datum van diagnose. Dat is veel minder dan het streefdoel 
van 90%. 
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o Bij 99,3% van de patiënten werd vόόr de eerste chemotherapie een histologisch of cytologisch 
onderzoek uitgevoerd, wat héél dicht bij het streefcijfer van 100% ligt. 

o Een stadiëringsoperatie (lymfadenectomie niet meegenomen) werd uitgevoerd bij 29,1% van de 
patiënten met een invasief carcinoom in een vroeg stadium (I-IIA) en bij 19,5% van de patiënten met 
borderline tumoren met stadium I-IIA. Het streefdoel van 95% wordt dus lang niet bereikt.  

o Vόόr het begin van de behandeling vond een beeldvormingsonderzoek van buik en bekken plaats bij 
88,2% van de patiënten die een chirurgische ingreep ondergingen en/of een systemische 
behandeling volgden. Dat percentage ligt lager dan het streefcijfer van 95%. 

o Bij 27,3% van de patiënten die voor een invasief carcinoom in een vroeg stadium (I-IIA) werden 
geopereerd, werden ten minste 20 bekken-/para-aortale lymfeklieren verwijderd (er werd geen 
streefdoel bepaald voor deze indicator). Bij patiënten met een borderline eierstoktumor werden in 
93,0% van de gevallen geen lymfeklieren verwijderd, wat in overeenstemming is met de 
aanbevelingen. 

o Ten slotte stelden we een grote variabiliteit tussen ziekenhuizen vast voor de periode tussen de eerste 
diagnostische beeldvorming en het begin van de eerste behandeling. Voor de helft van de patiënten 
duurde die periode langer dan 22 dagen (er werd geen streefdoel bepaald voor deze indicator). 

• Ook de resultaten voor de behandeling met chemotherapie zijn op bepaalde punten voor verbetering 
vatbaar: 

o Bij 86,9% van de patiënten van minder dan 75 jaar met een HGSC-carcinoom (High Grade Serous 
Carcinoma) in stadium I-IIA werd chemotherapie op basis van platina toegediend. Dat is iets minder 
dan het streefdoel van 90%. De aanbevolen duur van de chemotherapie (ten minste 9 weken ≈ 3 
cycli) werd voor 90% van de geopereerde patiënten die platina chemotherapie kreeg bereikt, zowel 
bij patiënten jonger dan 75 jaar (90,3%) als bij patiënten van 75 jaar en ouder (96,4%). 

o 95,6% van de patiënten jonger dan 75 jaar met een invasief stadium IIB-IV carcinoom werd behandeld 
met chemotherapie op basis van platina (streefdoel: 90%), en 82,8% van de geopereerde patiënten 
die platina chemotherapie startten, kreeg de aanbevolen 18 weken (≈ 6 cycli) (streefdoel: 90%). 

o Bij slechts 74,9% van de geopereerde patiënten met een invasief carcinoom werd binnen 42 dagen 
na de operatie chemotherapie gestart. Dat is minder dan het streefdoel van 90%. Bij een vierde van 
deze patiënten werd de chemotherapie meer dan 43 dagen na de operatie aangevat. 

o Ten slotte dient te worden opgemerkt dat 11,0% van de patiënten die tussen 2014 en 2018 met 
eierstokkanker werden gediagnosticeerd en overleden, nog chemotherapie, een 
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gerichte/immuuntherapie of een hormoontherapie ontving tijdens de 14 dagen vόόr het overlijden (er 
werd geen streefdoel bepaald voor deze indicator). 

• Tijdens deze studie werd opgemerkt dat de gegevens niet altijd compleet waren, met name voor TNM- 
en FIGO-stadiëring, en dat voor bepaalde indicatoren het nuttig zou zijn om toegang te hebben tot 
gestandaardiseerde pathologie- en operatieverslagen.  

• Om ziekenhuizen aan te moedigen om de zorgkwaliteit van patiënten met eierstokkanker te verbeteren, 
zal de Stichting Kankerregister individuele feedbackverslagen sturen naar alle ziekenhuizen om hen te 
informeren over hun resultaten. 

• De grote versnippering van zorg en expertise over de Belgische ziekenhuizen en het waargenomen 
verband tussen volume en uitkomstindicatoren ondersteunen de aanbeveling om de behandeling van 
patiënten met eierstokkanker te concentreren in referentiecentra, overeenkomstig KCE-rapport 219 
over de organisatie van de zorg voor volwassenen met een zeldzame of complexe kanker.  

 

 

 

https://www.kce.fgov.be/nl/publicaties/alle-rapporten/organisatie-van-de-zorg-voor-volwassenen-met-een-zeldzame-of-complexe-kanker
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1. CONTEXT EN DOELSTELLINGEN 
1.1. Het Belgisch systeem ter verbetering van de kwaliteit 

van zorg in de oncologie 
België neemt al meer dan tien jaar deel aan initiatieven om de kwaliteit van 
de behandeling van kankerpatiënten te verbeteren. Eén daarvan is de 
ontwikkeling van een integratief kwaliteitssysteem met aanbevelingen, 
kwaliteitsindicatoren en feedback voor de ziekenhuizen (zie KCE-rapport 
152 en kader 1).  

Kader 1 – Integratief Belgisch systeem ter verbetering van de 
zorgkwaliteit in de oncologie 

Het KCE, het College voor Oncologie en de Stichting Kankerregister 
(Belgian Cancer Registry, BCR) ontwikkelden een integratief 
kwaliteitssysteem in de oncologie.  

• In de eerste fase worden klinische praktijkrichtlijnen voor een bepaald 
kankertype opgesteld en verspreid.  

• Daarna wordt een reeks indicatoren uitgewerkt om de kwaliteit van 
de diagnose en behandeling voor deze kanker te beoordelen (= de 
focus van dit rapport).  

• Vervolgens wordt geïndividualiseerde feedback verstrekt aan alle 
Belgische ziekenhuizen. Op basis van die feedback kunnen de 
ziekenhuizen acties ondernemen om de kwaliteit van de zorg te 
verbeteren.  

Na enkele jaren begint dat cyclische proces opnieuw met de aanpassing 
van de richtlijnen aan de recentste wetenschappelijke evidentie.  

 

 

De aanpak ter verbetering van de kwaliteit werd al met succes toegepast op 
meerdere kankertypes: rectumkanker (in samenwerking met PROCARE), 
borstkanker, teelbalkanker, slokdarm- en maagkanker, longkanker en 
hoofd- en halskanker (voor meer informatie, zie de themapagina over 
kwaliteitsindicatoren op de website van het KCE).  

De zo verworven ervaring diende als basis voor de voorliggende studie 
over de ontwikkeling en berekening van een reeks 
kwaliteitsindicatoren voor de aanpak van eierstokkanker. 
Uitgangspunt voor deze studie was de richtlijn voor de diagnose, de 
behandeling en de follow-up van eierstokkanker die in 2016 werd 
gepubliceerd door het KCE (rapport KCE 268). 

Integratief 
kwaliteitssysteem

Opstellen 
van 

richtlijnen

Toepassen 
van 

richtlijnen

Kwaliteits-
indicatorenFeedback

Acties

https://www.kce.fgov.be/nl/publicaties/alle-rapporten/kwaliteitsindicatoren-in-oncologie-voorwaarden-voor-het-opzetten-van-een-kwaliteitssysteem
https://www.kce.fgov.be/nl/publicaties/alle-rapporten/kwaliteitsindicatoren-in-oncologie-voorwaarden-voor-het-opzetten-van-een-kwaliteitssysteem
https://www.kce.fgov.be/nl/publicaties/rapporten-per-thema/focus-op-kwaliteitsindicatoren
https://kce.fgov.be/nl/publicaties/alle-rapporten/eierstokkanker-diagnose-behandeling-en-follow-up
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1.2. Eierstokkanker  
In 2019 registreerde het BCR 697 nieuwe gevallen van eierstokkanker in 
België.1 Het is dus een kanker die niet veel voorkomt. De gemiddelde leeftijd 
bij diagnose is 67 jaar, met de hoogste incidentie bij patiënten tussen 70 en 
80 jaar. Omdat de kanker vaak al uitgezaaid is op het moment van diagnose, 
is de prognose vrij somber. De relatieve vijfjaarsoverleving bedraagt in 
België 47,7%, (2015-2019) maar is minder goed boven de 70 jaar (32,0%). 

Gekende risicofactoren zijn enerzijds genetisch (met name mutaties van de 
BRCA-genen, het syndroom van Lynch…) en anderzijds hormonaal 
(laattijdige menopauze, obesitas, langdurige postmenopauzale 
hormoontherapie ...). Ook roken doet het risico toenemen. Meerdere 
zwangerschappen, het gebruik van orale contraceptiva en het afbinden van 
de eileiders zijn daarentegen beschermende factoren.2 

De incidentie van invasieve eierstokkanker in België daalt geleidelijk; van 
9,4/100.000 in 2005 naar 5,9/100.000 in 2019. Die dalende trend doet zich 
voornamelijk voor in de leeftijdsgroep boven de 55 jaar.1  

Kader 2 – Over welke eierstokkankers gaat het in deze studie?  

De term 'eierstokkanker' omvat een grote verscheidenheid aan tumoren. 
Sommige daarvan zijn uiterst zeldzaam en vergen specifieke 
behandelingen die hier niet worden besproken. In deze studie 
concentreren we ons op de meest voorkomende vormen van 
eierstokkanker, namelijk epitheliaal eierstok- of eileidercarcinoom en 
primair peritoneaal carcinoom, zowel invasief als borderline (op de 
grens tussen een goedaardige en een kwaadaardige tumor). In het 
vervolg van dit rapport duiden we ze aan met de algemene benaming 
'epitheliaal eierstokkanker'.  
Kwaadaardige tumoren van niet-epitheliaal oorsprong (stromale tumoren, 
kiemceltumoren) worden in deze studie niet behandeld. 

1.3. Doelstellingen van deze studie  
Alhoewel er richtlijnen en indicatoren gepubliceerd zijn door de European 
Society of Medical Oncology (ESMO) en de European Society of 
Gynecological Oncology (ESGO),3, 4 worden in België tot op heden geen 
indicatoren geëvalueerd. Daarom vroegen clinici een dringende audit en een 
kwaliteitscontrole voor deze kankers waarvan de prognose bijzonder slecht 
blijft.  

Het eerste doel van deze studie bestaat er dus in een set van 
kwaliteitsindicatoren voor de diagnose en behandeling van epitheliaal 
eierstokkanker te ontwikkelen en een overzicht van de 
behandelingsschema's en hun resultaten te geven voor patiënten met 
deze kanker in België. Deze indicatoren geven een algemeen overzicht van 
de zorgkwaliteit (met bijzondere aandacht voor de overleving), zowel op 
nationaal niveau als voor elk ziekenhuis afzonderlijk. Ze verschaffen inzicht 
in welke praktijken de beste resultaten opleveren. Het belangrijkste is echter 
dat ze als basis kunnen dienen om te bepalen wat kan worden gedaan om 
de behandeling van eierstokkanker te verbeteren. Zoals in het Belgische 
kwaliteitssysteem (zie Kader 1) wordt bepaald, zal ieder ziekenhuis na de 
publicatie van dit rapport een individueel feedbackverslag van het BCR 
ontvangen. Daarin worden de resultaten voor de diverse indicatoren 
besproken en vergeleken met die van de andere ziekenhuizen 
(benchmarking), zonder dat de identiteit van de andere ziekenhuizen 
kenbaar is.  

Deze studie heeft betrekking op de zorgprocessen en uitkomsten voor 
patiënten bij wie de diagnose werd gesteld in 2014-2018, dus deels vόόr de 
publicatie van de KCE-richtlijn die als basis diende voor dit werk. Daarom 
kunnen de resultaten van deze studie beschouwd worden als startmeting, 
waarmee toekomstige metingen kunnen vergeleken worden. 

De tweede doelstelling van deze studie bestaat erin het verband tussen 
de omvang van de activiteit in de ziekenhuizen en hun 
uitkomstresultaten te beoordelen. Hebben patiënten in hoog-
volumeziekenhuizen grotere overlevingskansen dan patiënten in laag-
volumeziekenhuizen? In 2014 werd in het KCE-rapport 219 over de 
organisatie van de zorg voor zeldzame en complexe kankers aanbevolen 

https://kce.fgov.be/nl/publicaties/alle-rapporten/organisatie-van-de-zorg-voor-volwassenen-met-een-zeldzame-of-complexe-kanker
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de chirurgische behandeling van patiënten met eierstokkanker in enkele 
referentiecentra te concentreren en eventueel met dichterbij gelegen 
perifere centra samen te werken voor de andere delen van de behandeling. 
Het agressieve karakter van eierstokkanker en de chirurgische complexiteit 
vergen een dergelijke bundeling van expertise en ervaring. 

Het is niet de bedoeling van deze studie om individuele resultaten van 
zorgverleners of ziekenhuizen te publiceren. De analyses werden 
uitgevoerd met gecodeerde gegevens en de ziekenhuisresultaten worden 
anoniem gerapporteerd. Dit laat een neutrale en constructieve analyse van 
de resultaten toe. De nadruk ligt dus veeleer op de verbetering van de 
kwaliteit dan op concurrentie tussen ziekenhuizen. Wij hopen dat dit alle 
betrokken zorgverleners zal aanmoedigen om de behandeling van patiënten 
met epitheliaal eierstokkanker te verbeteren.  

   

2. GEGEVENS EN METHODEN 
2.1. Identificatie en selectie van de kwaliteitsindicatoren 
Uit een initiële lijst van 244 potentiële indicatoren werd, in nauw overleg met 
de klinische experten en het BCR, een set van 15 kwaliteitsindicatoren 
geselecteerd. Waar mogelijk werd vόόr de analyse van de 
kwaliteitsindicatoren bij consensus van de klinische experten een 
doelstelling bepaald (streefdoel of minimumpercentage dat moet worden 
gehaald). Alle kwaliteitsindicatoren werden gemeten op nationaal niveau en 
per ziekenhuis. Waar nodig werden aanvullende analyses toegevoegd. In 
het bijzonder wordt de analyse van de uitkomstindicatoren (30-dagen 
complicaties en mortaliteit of 5-jaars overleving) gecorrigeerd voor case-mix 
verschillen, zoals leeftijd bij diagnose, tumorstadium, of comorbiditeiten 
(diabetes, cardiovasculaire comorbiditeit en respiratoire comorbiditeit). 

De gedetailleerde beschrijving van de methodologie (inclusief de 
statistische modellering) en de technische fiches van alle indicatoren zijn te 
vinden in bijlage 6 van het wetenschappelijk rapport 

2.2. Doelpopulatie van de studie 

2.2.1. Gegevensbronnen 
De belangrijkste gegevensbron voor dit project is het BCR, waarin 98% van 
alle in België gediagnosticeerde kankergevallen geregistreerd is. Die 
gegevens werden gekoppeld aan:  

• de gegevens van de ziekteverzekering (met details over de 
terugbetaalde diagnostische en therapeutische procedures en alle 
terugbetaalde geneesmiddelen), verkregen via het InterMutualistisch 
Agentschap (IMA);  

• de gegevens over de vitale status (in leven/overleden), verkregen via 
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).  
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Voor de koppeling werd het identificatienummer van de patiënten bij de 
sociale zekerheid (INSZ) gebruikt. Ze werd goedgekeurd door het Sectoraal 
comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid (afdeling 
Gezondheid) van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer.5 

De RIZIV-nomenclatuurcodes zijn onvoldoende specifiek (of wordt niet 
nauwkeurig genoeg gebruikt) om de uitgevoerde soort operatie te bepalen. 
Daarom werd ook op manuele wijze informatie gehaald uit de 
pathologieverslagen die het BCR ontvangt van de laboratoria voor 
pathologische anatomie (zie deel 3.3 van het wetenschappelijk rapport voor 
meer details). 

Het gebruik van gekoppelde databanken op populatieniveau is een groot 
voordeel omdat zo resultaten voor heel België beschikbaar zijn zonder extra 
registratiewerk. 

2.2.2. Meer dan 5.000 patiënten in de studie opgenomen tussen 
2014 en 2018 

In de databank van het BCR werden in totaal 5 119 patiënten geselecteerd 
die in 2014-2018 werden gediagnosticeerd met een invasief of 
borderline epitheliaal eierstokkanker (90,2% aan de eierstokken, 7,0% 
aan de eileiders en 2,8% aan het peritoneum) en voldeden aan onze 
selectiecriteria (zie wetenschappelijk rapport voor de gedetailleerde 
beschrijving van die criteria).  

De gemiddelde leeftijd bij diagnose is 64,5 jaar. Het aandeel van de 
patiënten ouder dan 80 jaar is slechts 16,9% van de totale 
onderzoekspopulatie, maar zij maken 50% uit van de patiënten die niet 
werden geopereerd. Bijna de helft van de patiënten (48,8%) had geen 
comorbiditeiten op het moment van de diagnose. 

 
a  Het stadium van een kanker komt overeen met de mate van uitbreiding, terwijl 

de graad wordt bepaald door het histologische type. Er zijn verschillende 
classificaties die de "staging" van een kanker mogelijk maken. Voor de 

Bij ongeveer twee derde van de patiëntes met een gedocumenteerd 
kankerstadium werd de diagnose gesteld in een gevorderd stadium van de 
tumor (IIB-IV: 64,5%). Voor 14,1% van de totale onderzoekspopulatie was 
het stadium van de tumor onbekend. Meer dan de helft van de tumoren 
(53,8%) was hooggradig, ongeveer drie vierde (78,6%) was invasief.a In 
totaal was bij 11.0% van de patiënten ten minste één andere kwaadaardige 
tumor vastgesteld tijdens de periode 2004-2018. Al deze kenmerken worden 
samengevat in Tabel 1. Meer details over de kenmerken van de patiënten 
en van de tumor, globaal en per anatomische locatie, zijn te vinden in deel 
4 van het wetenschappelijk rapport. 

Tabel 1 – Samenvatting van de kenmerken van de patiënten 
Eigenschappen Totaal 

(N=5 119) 

 N % 

Leeftijd    

Gemiddelde, Standaardafwijking (SA, jaren) 64,5 (15,0) 

Stadium*   

Vroegtijdig (I-IIA) 1 561 35,5 

Gevorderd (IIB-IV) 2 834 64,5 

Niet bekend 724 14,1 

Graad   

1 – Goed gedifferentieerd 684 13,4 
2 – Matig gedifferentieerd 293 5,7 
3 – Weinig of niet gedifferentieerd 2 756 53,8 
Niet bekend 1 386 27,1 

huidige studie is een technische definitie van stadium ontwikkeld, waarin 
FIGO-stadiëring en klinische en pathologische TNM-stadiëring worden 
gecombineerd. 
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Eigenschappen Totaal 
(N=5 119) 

 N % 

Gedrag van de tumor   

Borderline 1 097 21,4 

Invasief 4 022 78,6 

Meer dan één tumor (2004-2018)   

Nee 4 557 89,0 

Ja 562 11,0 
Bron: BCR-IMA *Onbekend stadium is niet meegenomen in de berekening van de 
percentages vroegtijdig en gevorderd stadium. 

2.2.3. Toegepaste behandelingen 
Het merendeel (95,7 %) van de patiënten met een borderlinetumor 
(stadium I-IIA) werd alleen chirurgisch behandeld. Van de patiënten met 
een vroeg stadium (I-IIA) invasieve kanker onderging 42,0% alleen een 
chirurgische ingreep en onderging 50,1% een chirurgische ingreep gevolgd 
door chemotherapie. Voor een minderheid van die patiënten werd geen 
enkele oncologische behandeling geregistreerd (1,3% en 2,1% van de 
patiënten met respectievelijk een borderlinetumor en een invasieve tumor in 
een vroeg stadium). 

Bij patiënten met een kanker in het stadium IIB-IV of onbekend stadium 
is neo-adjuvante chemotherapie, gevolgd door een chirurgische ingreep en 
adjuvante chemotherapie het meest toegepaste behandelschema (33,6 %). 
Voor ongeveer een kwart van die patiënten (23,6%) bestond de behandeling 
uit een chirurgische ingreep, gevolgd door adjuvante chemotherapie, voor 
14,4% uit een chirurgische ingreep alleen en voor 14,8% uit chemotherapie 
alleen. Voor 10,0% van de patiënten werd geen enkele oncologische 
behandeling geregistreerd. 

2.2.4. Andere kenmerken die in aanmerking werden genomen in 
de analyses 

Bij het vergelijken van de zorg die in de diverse ziekenhuizen wordt 
verstrekt, is het zeer belangrijk rekening te houden met de kenmerken van 
patiënten in elk ziekenhuis (en dus te corrigeren voor 'case mix'). Sommige 
ziekenhuizen behandelen meer patiënten met nog andere ziekten 
(comorbiditeiten) die de uitkomsten beïnvloeden. Dit kan leiden tot een in 
verhouding hogere sterfte in deze ziekenhuizen bij een gelijkaardie 
zorgkwaliteit. 

Telkens wanneer dat relevant en mogelijk was, hebben wij in deze studie 
rekening gehouden met de volgende kenmerken: anatomische locatie van 
de tumor (eierstok, eileider, peritoneum), histologisch type (sereus of niet 
sereus), gedrag van de tumor (borderline of invasief), stadium van de tumor, 
leeftijd van de patiënte op het moment van de diagnose, algemene toestand 
(WHO performance status) op het moment van de diagnose, comorbiditeiten 
(diabetes en cardiovasculaire en respiratoire comorbiditeit), aantal 
hospitalisatiedagen tijdens het jaar voorafgaand aan de diagnose. Er werd 
ook rekening gehouden met de aanwezigheid van meerdere tumoren over 
een ruimere periode (2004-2018). 

2.2.5. Toewijzing van elke patiënte aan een ziekenhuis 
Om volume-resultaatanalyses uit te voeren en aan benchmarking te doen 
tussen ziekenhuizen, is het essentieel dat de patiënten kunnen worden 
toegewezen aan de ziekenhuizen waar de door de indicatoren geëvalueerde 
diagnostische en therapeutische stappen werden doorlopen. Veel patiëntes 
doorlopen hun zorgtraject in meer dan één ziekenhuis (bv. chirurgie in 
ziekenhuis A en chemotherapie in ziekenhuis B). Daarom ontwikkelden we 
verschillende algoritmes voor elke kwaliteitsindicator. Naargelang de 
onderzochte indicator wezen we de patiënten toe aan het ziekenhuis waar 
de eerste diagnostische beeldvorming plaatsvond, de hoofdbehandeling 
werd verstrekt enz. De valideringsstudie (zie punt 2.3) heeft ook de 
geldigheid van deze toewijzingsalgoritmen aangetoond. Voor een 
gedetailleerde beschrijving van deze algoritmes verwijzen we naar het 
wetenschappelijk rapport, deel 3.4.  
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2.3. Validatiestudie  
Er werd een validatiestudie uitgevoerd om de technische definitie van elke 
kwaliteitsindicator en de betrouwbaarheid van de resultaten te verifiëren, om 
de overeenkomst tussen de medische procedures zoals geïdentificeerd op 
basis van de gekoppelde databank BCR-IMA en de informatie van de 
ziekenhuizen zelf (bv. medische dossiers, financiële gegevens) te 
onderzoeken, en om na te gaan of de algoritmes voor de toewijzing van elke 
patiënte aan een ziekenhuis correct zijn. Deze validatiestudie werd 
uitgevoerd in samenwerking met acht ziekenhuizen (universitaire en niet-
universitaire), die geselecteerd waren om zo representatief mogelijk te zijn 
voor alle Belgische ziekenhuizen. 

De resultaten van de validatiestudie duidden niet alleen op een algemene 
goede concordantie van de voor deze studie beschikbare gegevens en de 
ziekenhuisinformatie, maar maakte het ook mogelijk de methodologie van 
de studie te verfijnen en waar nodig te corrigeren. Zo vertoonde de 
(technische) definitie van debulking chirurgie, gebaseerd op informatie uit 
de pathologieverslagen (zie deel 3.3.2.2 van het wetenschappelijk verslag), 
een suboptimale overeenkomst met de gegevens uit de chirurgische 
verslagen (deze waren enkel beschikbaar voor de ziekenhuizen die 
deelnamen aan de validatie) waarin melding werd gemaakt van eventuele 
macroscopische resttumor. Deze gegevens zijn beschrijvend gepresenteerd 
in hoofdstuk 4.3 van het wetenschappelijk rapport. 

Daarnaast werd ook aangetoond dat er verbetering nodig is omtrent het 
rapporteren van gegevens rond stadiëring (cTNM en pTNM en FIGO), 
alsook de aanlevering van pathologierapporten m.b.t. een eierstokkanker 
aan het BCR door de laboratoria van anatomo-pathologie (inclusief 
rapporten waar geen kwaadaardige of borderline tumor werd gevonden). 
Complete informatie over de chirurgie, histopathologie en het stadium is 
nodig om de uitgevoerde chirurgie te evalueren en de juiste patiënten te 
kunnen in- of excluderen bij de berekening van de kwaliteitsindicatoren.  

3. RESULTATEN VAN DE 
KWALITEITSINDICATOREN  

Tabel 2 geeft een overzicht van de belangrijkste nationale resultaten voor 
de 15 kwaliteitsindicatoren die voor deze studie werden geselecteerd. De 
resultaten worden getoetst aan het respectievelijke streefcijfer (indien 
beschikbaar) dat vooraf met de experten werd bepaald. Ze worden in de 
volgende punten besproken. Meer resultaten met betrekking tot de 
variabiliteit tussen de ziekenhuizen zijn te vinden in het wetenschappelijk 
rapport. 
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Tabel 2 – Algemeen overzicht van de 15 kwaliteitsindicatoren voor epitheliaal eierstokkanker 
ID  Indicator Resultaat Streefcijfer 

  Diagnose en stadiëring   

DS01   Percentage patiënten met epitheliaal eierstokkanker dat werd besproken 
tijdens het multidisciplinair oncologisch consult (MOC) 90,6% 95% 

DS02  Percentage patiënten met een invasieve kanker voor wie een genetische test 
werd uitgevoerd  51,2% 90% 

DS03  Percentage patiënten bij wie een histologische of cytologische diagnose 
werd gesteld vόόr het begin van de chemotherapie 99,3% 100% 

DS04  A. Percentage patiënten met een invasieve stadium I-IIA kanker bij wie een 
stadiëringsoperatie werd uitgevoerd 29,1% 95% 

  B. Percentage patiënten met een stadium I-IIA borderlinetumor bij wie een 
stadiëringsoperatie werd uitgevoerd 19,1% 95% 

DS05  Percentage patiënten bij wie een beeldvormingsonderzoek van buik en 
bekken werd uitgevoerd vόόr het begin van de behandeling 88,2% 95% 

DS06  Percentage geopereerde patiëntes met een invasieve stadium I-IIA kanker 
bij wie ten minste 20 lymfeklieren werden verwijderd 27,3% - 

DS07  Percentage geopereerde patiëntes met een borderlinetumor bij wie geen 
lymfeklieren werden verwijderd 93,0% - 

TT01  Mediane tijdsduur tussen de eerste diagnostische beeldvorming en het begin 
van de eerste behandeling 22 dagen (IE: 12-37) - 

  Chemotherapie   

CT01  
Percentage patiënten met een hooggradig invasief sereus carcinoom in 
stadium I-IIA bij wie chemotherapie op basis van platina (in combinatie of als 
monotherapie) werd toegediend 

86,9% (<75 jaar) 90% (<75 jaar) 

  
Percentage patiënten met een invasieve stadium IIB-IV kanker bij wie 
chemotherapie op basis van platina (in combinatie of als monotherapie) werd 
toegediend 

95,6% (<75 jaar) 90% (<75 jaar) 

CT02  
A. Percentage geopereerde patiënten met een hooggradig invasief sereus 
carcinoom in stadium I-IIA die chemotherapie op basis van platina kregen, 
bij wie gedurende ten minste 9 weken chemotherapie werd toegediend 

90,3% (<75 jaar) 90% (<75 jaar) 

  
B. Percentage geopereerde patiënten met een invasieve stadium IIB-IV 
kanker en chemotherapie op basis van platina kregen, bij wie gedurende ten 
minste 18 weken neoadjuvante en/of adjuvante chemotherapie werd 
toegepast 

82,8% (<75 jaar) 90% (<75 jaar) 
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ID  Indicator Resultaat Streefcijfer 

CT03  Percentage patiënten met een invasieve kanker bij wie de chemotherapie 
binnen 42 dagen na de chirurgische ingreep werd gestart 74,9% 90% 

EOL  
Percentage overleden patiënten dat een chemotherapie, een 
hormoontherapie of immunotherapie kreeg tijdens de 2 weken vόόr het 
overlijden  

11,0% - 

  Complicaties, sterfte en overleving   

OS01  
Percentage patiëntes dat na de chirurgische ingreep 30 dagen of langer 
gehospitaliseerd bleef of opnieuw werd gehospitaliseerd of overleed binnen 
30 dagen 

14,2% - 

OS02  Percentage patiënten dat binnen 30 dagen na de chirurgische ingreep 
overleed 1,5% < 5 % 

OS03  Geobserveerde (GO) en relatieve overleving (RO) 1, 2 en 5 jaar na een 
diagnose van (invasief of borderline) epitheliaal eierstokkanker  

GO 1 jaar: 82,3% (95% BI: 81,2 – 83,3) 
GO 2 jaar: 72,2% (95% BI: 71,0 – 73,4) 
GO 5 jaar: 51,9% (95% BI: 50,5 – 53,4) 

 
RO 1 jaar: 83,8% (95% BI: 82,7 – 84,9) 
RO 2 jaar: 75,0% (95% BI: 73,6 – 76,2) 
RO 5 jaar: 56,9% (95% BI: 55,3 – 58,5) 

- 

BI: Betrouwbaarheidsinterval, GO: geobserveerde overleving, IE: interkwartielafstand, RO: relatieve overleving  

3.1. Diagnose en stadiëring 
De nauwkeurigheid van de diagnose, van de stadiëring en van de 
beoordeling van de toestand van de patiënt is cruciaal voor de keuze van 
de meest aangewezen behandeling van epitheliaal eierstokkanker. Tabel 2 
geeft een overzicht van de resultaten voor de acht geselecteerde indicatoren 
rond dit thema. 

Voor enkele indicatoren wordt het gestelde streefdoel bereikt, of toch bijna. 
Dat is met name het geval voor de indicator DS03, met 99,3% van de 
patiënten die een histologische of cytologische diagnose hebben 
gekregen vόόr het begin van de eerste chemotherapie (streefcijfer = 100%). 
Dit cytohistopathologische onderzoek laat een nauwkeurige diagnose toe 
om een correcte behandeling te starten. Het percentage patiënten met 
epitheliaal eierstokkanker voor wie tussen 1 maand vόόr en 3 maanden na 

de diagnose een multidisciplinair oncologisch consult (MOC) werd 
gefactureerd, bedroeg 90,6%. Dat is iets minder dan het streefcijfer van 95% 
(indicator DS01). Omwille van de financieringsregels voor de MOC's kan dit 
cijfer echter een onderschatting zijn.  

Voor de andere kwaliteitsindicatoren met betrekking tot diagnose en 
stadiëring liggen de resultaten onder de doelstellingen. Zo werd bij slechts 
88,2% van de patiënten die een chirurgische en/of systemische behandeling 
ondergingen, vόόr die behandeling een beeldvormingsonderzoek van 
buik en bekken uitgevoerd. Dat is minder dan het streefcijfer van 95% 
(indicator DS05). Die percentages liggen echter hoger bij patiënten die 
invasieve tumoren hebben (92,7%) en bij wie de behandeling startte met 
chemotherapie (97.6%) dan bij patiënten die eerst een chirurgische ingreep 
ondergingen (82.0%). CT-scan is de beeldvormingstechniek die het vaakst 
werd gebruikt vόόr het begin van de behandeling (77,2%). Dit is conform de 
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aanbevelingen. Een MRI werd uitgevoerd bij 30,7% van de patiënten, een 
PET-scan bij 6,4%.  

Bij slechts de helft (51,2%) van de patiënten met invasieve kanker werden 
genetische tests uitgevoerd tussen een jaar vόόr en een jaar na de 
diagnose. Dat is ver onder het streefcijfer van 90% (DS02). We stellen 
echter een duidelijke toename van deze tests vast, van 25,9% voor 
patiënten met diagnose in 2014 naar 68,7% voor patiënten met diagnose in 
2018. Die stijging valt samen met de publicatie van nieuwe richtlijnen in 
2014/2015,6, 7 en de terugbetaling van de gerichte behandelingen (PARP-
inhibitors) in 2016, voor patiënten waarbij een BCRA-mutatie is aangetoond. 

Een andere voor verbetering vatbare kwaliteitsindicator is de snelheid 
waarmee de behandeling wordt gestart. Bij de helft van de patiënten duurt 
de periode tussen de eerste diagnostische beeldvorming en het begin van 
de eerste behandeling langer dan 22 dagen (Q1-Q3: 12-37, TT01). Die 
mediane wachttijd is korter (21 dagen) wanneer de eerst uitgevoerde 
behandeling chirurgisch is, maar bedraagt 25 dagen wanneer 
chemotherapie de eerste behandeling is. Over de ziekenhuizen heen 
bedraagt de mediane tijdsduur tussen de diagnose en het begin van de 
behandeling 11,5 tot 50 dagen (benchmarking uitgevoerd op basis van het 
diagnosecentrum).  

Noteer dat klinische informatie over de redenen voor de vertraging in de 
behandeling en over de voorkeur van de patiënten niet beschikbaar was 
voor deze studie. Nochtans is dat bijzonder belangrijke informatie omdat een 
snelle start van de behandeling essentieel is bij eierstokkanker.  

Een ander belangrijk verbeterpunt betreft de chirurgische stadiëring 
(DS04). Aan de hand van de preoperatieve onderzoeken kan immers niet 

 
b  In deze studie geïdentificeerd als een bilaterale salpingo-ovariëctomie voor 

invasieve tumoren (of unilateraal voor borderlinetumoren), een cytologie van 
de buikholte, een gedeeltelijke of volledige omentectomie en peritoneale 
biopsieën (of, als een surrogaat, een volledige/gedeeltelijke resectie of 
biopsieën van ten minste een van de volgende organen: colon (sigmoïd), 
blindedarm (caecum), dunne darm, milt, lever, galblaas, urineblaas, maag of 
diafragma). 

altijd worden voorspeld of een eierstoktumor kwaadaardig dan wel 
goedaardig is, noch de uitbreiding van de tumor. Bijgevolg is chirurgische 
stadiëringb, gevolgd door een histopathologische analyse, nodig om de 
diagnose te bevestigen, het stadium van de tumor te bepalen en de 
therapeutische beslissingen te oriënteren. Onze studie identificeerde echter 
maar een stadiëringsoperatie voor 29,1% van de patiënten met invasieve 
kanker in een vroeg stadium (I-IIA) en voor 19,5% van de patiënten met een 
borderlinetumor in een vroeg stadium (I-IIA). Dat is ver onder het streefcijfer 
van 95%. 

Een andere belangrijke indicator waarvoor suboptimale resultaten werden 
opgetekend, is de resectie van de bekken- en para-aortische 
lymfeklieren (lymfadenectomie) in geval van een vroegtijdig stadium (I-
IIA) invasieve kanker (DS06).c Als deze ingreep de aanwezigheid van 
uitzaaiingen in de lymfeklieren aantoont, verandert de classificatie namelijk 
in een verder gevorderd stadium, wat een invloed heeft op de verdere 
behandeling. De groep Belgische experten oordeelde dat er voor een 
accurate lymfeklierstadiëring ten minste 20 bekken- en/of para-aortische 
lymfeklieren moeten worden verwijderd. Onze resultaten tonen echter aan 
dat dit slechts gebeurt bij 27,3% van de vrouwen met invasieve stadium I-
IIA kanker die een chirurgische ingreep hebben ondergaan. Die lage 
resultaten kunnen deels worden verklaard door de hierna opgesomde 
elementen: de chirurg heeft geen lymfadenectomie uitgevoerd of niet 
voldoende lymfeklieren verwijderd, of de anatoom-patholoog heeft niet alle 
individuele lymfeklieren gezocht, of het anatomopathologisch verslag werd 
niet naar het BCR verzonden (in het algemeen worden enkel 
pathologierapporten naar het BCR gestuurd als er maligne cellen werden 
gedetecteerd). 

c  Lymfadenectomie is niet aanbevolen voor laaggradige sereuse tumoren en 
goed gedifferentieerde tumoren met stadium IA; deze patiënten werden 
geëxcludeerd bij deze kwaliteitsindicator. 
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De lymfadenectomie wordt niet aanbevolen bij een borderline-eierstoktumor 
(DS07) omdat ze geen beslissende informatie voor de behandeling oplevert 
(adjuvante chemotherapie is in dit geval niet aangewezen). Uit de resultaten 
is gebleken dat bij 93,0% van de patiënten die een operatie voor een 
borderline-eierstoktumor ondergingen, geen lymfeklieren werden 
verwijderd. Dat is conform de aanbeveling. Doorgaans worden 
pathologieverslagen enkel naar het BCR verzonden als ze melding maken 
van kankerweefsel. Hierdoor kan het resultaat van deze indicator een 
overschatting zijn van de klinische praktijk. 

3.2. Chemotherapie  
Omdat de strategieën voor de behandeling van eierstokkanker afhankelijk 
zijn van het histologische type en het stadium, werden de 
kwaliteitsindicatoren met betrekking tot het type chemotherapie (CT01) en 
de duur ervan (CT02) afzonderlijk berekend voor patiënten met invasieve 
hooggradige sereuze carcinoom (High Grade Serous Carcinoma – HGSC) 
in een vroeg stadium (I-IIA) en voor patiënten met invasieve eierstokkanker 
in een gevorderd stadium (IIB-IV). In het algemeen halen de nationale 
resultaten (bijna) het streefcijfer van 90% voor patiënten jonger dan 75 jaar.  

De richtlijnen bevelen chemotherapie op basis van platina aan als 
eerstelijnsbehandeling, met een voorkeur voor carboplatine boven cisplatine 
wegens het gunstigere toxiciteitsprofiel.8 Van de patiënten met een HGSC-
kanker in de stadia I-IIA kreeg 75,2% chemotherapie op basis van platina. 
Bij patiënten jonger dan 75 jaar bedraagt dat aandeel 86,9%, iets minder 
dus dan het streefcijfer van 90% (CT01A). Van de patiënten met kanker in 
een invasief stadium IIB-IV (ongeacht het histologische type) kreeg 87,1% 
chemotherapie op basis van platina. Bij de vrouwen jonger dan 75 jaar 
bedroeg dit aandeel 95,6%. Dat is boven het streefcijfer van 90% (CT01B).  

De combinatie van chemotherapie op basis van platina met paclitaxel is 
al meer dan 20 jaar de norm8-10; deze combinatietherapie werd toegediend 
aan 62,4% van de patiënten met HGSC in de stadia I-IIA en aan 81,2% van 
de patiënten in de stadia IIB-IV. Patiënten die in een slechte algemene 
toestand verkeren of ernstige comorbiditeiten hebben, krijgen deze 
chemocombinatie meestal niet wegens haar toxiciteit. Dat ligt in de lijn van 

de lagere percentages bij oudere patiënten (+80 jaar) in onze studie 
(57,8%).  

De richtlijn geeft ook aan dat tussen 3 en 6 cycli chemotherapie op basis 
van platina moeten worden toegediend.11, 12 Omdat het aantal cycli niet 
duidelijk kan worden vastgesteld in de gegevens en de toedieningen soms 
vertraging oplopen wegens de toxiciteit van de behandeling of de toestand 
van de patiënte, hebben wij de duur gemeten in minimaal aantal weken 
chemotherapie. Op basis van een cyclusduur van 3 weken stelden de 
experten de minimumduur vast op 9 weken (3 cycli) voor de stadia I-IIA 
(CT02A), en op 18 weken (6 cycli) voor de stadia IIB-IV (CT02B). Onze 
resultaten tonen aan dat 91,3% van de patiënten met stadium I-IIA HGSC-
kanker die werden geopereerd en adjuvante chemotherapie op basis van 
platina kregen, ten minste 9 weken (≈ 3 cycli) chemo heeft gekregen. Dat 
percentage bedraagt 90,3% voor patiënten jonger dan 75 jaar (streefcijfer 
van 90% bereikt) en 96,4% voor patiënten van 75 jaar en ouder (streefcijfer 
eveneens bereikt). In 81,5% van de patiënten met stadium IIB-IV 
eierstokkanker die werden geopereerd en neoadjuvante en/of adjuvante 
chemotherapie op basis van platina kregen, duurde de chemotherapie ten 
minste 18 weken (≈ 6 cycli). Voor patiënten jonger dan 75 jaar wordt 82,8% 
gehaald (streefcijfer van 90% niet bereikt). 

Ook de tijdsduur tussen operatie en de toediening van de 
chemotherapie is een factor waarmee rekening moet worden gehouden. 
Alhoewel wordt voorgesteld om zo snel mogelijk na de operatie adjuvante 
chemotherapie te geven, moet ook rekening worden gehouden met de 
noodzaak om te herstellen na een chirurgische ingreep. De Society of 
Gynecologic Oncology beveelt aan de chemotherapie te starten binnen 42 
dagen na de operatie.13 

Onze resultaten tonen aan dat 74,9% van de patiënten met invasieve kanker 
die werden geopereerd en adjuvante chemotherapie kregen, binnen 42 
dagen na de chirurgische ingreep met de chemotherapie begonnen was. 
Dat is minder dan het streefcijfer van 90% (CT03). De gemiddelde tijdsduur 
tussen de operatie en de adjuvante chemotherapie is 33 dagen (Q1-Q3: 25-
43). 
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Ten slotte is het belangrijk in het achterhoofd te houden dat levenskwaliteit 
altijd een prioriteit moet blijven. Een behandeling tegen kanker mag alleen 
worden voorgesteld als er een redelijke kans is dat ze een significant klinisch 
voordeel biedt, d.w.z. een verbetering van de levenskwaliteit of een 
significante verlenging van het leven.14, 15 Daarom werd de EOL-indicator 
(End of life) geselecteerd. Volgens onze resultaten had 11,0% van de 
patiënten met eierstokkanker die tussen 2014 en 2018 overleden, een 
systemische behandeling (chemotherapie, gerichte/immuuntherapie, 
hormoontherapie) gevolgd tijdens de 14 dagen vόόr het overlijden. Dit kan 
wijzen op therapeutische hardnekkigheid. Voor de meeste onder hen 
(87,6%) ging het om chemotherapie.  

3.3. Complicaties, sterfte en overleving 
Een van de uitdagingen voor de behandeling van epitheliaal eierstokkanker 
is het streven naar een aanvaardbaar evenwicht tussen een zo volledig 
mogelijke chirurgische aanpak en het voorkomen van postoperatieve 
complicaties en mortaliteit.  

Vrouwen die voor een gynaecologische kanker worden geopereerd, hebben 
vaak een hoog risico op postoperatieve complicaties. Niet-geplande 
heropnames zijn een grote zorg voor ziekenhuizen, artsen en 
beleidsmakers.16 Met name het aantal heropnames binnen dertig dagen na 
een operatie werd voorgesteld als maatstaf voor de kwaliteit van de zorg 
voor patiënten met epitheliaal eierstokkanker.17 In deze studie werden ook 
een langdurig (> 30 dagen) verblijf in het ziekenhuis en de postoperatieve 
sterfte binnen 30 dagen geselecteerd om de ongunstige evolutie van de 
postoperatieve periode beter te kunnen evalueren (indicator OS01). Onze 
resultaten tonen aan dat 14,2% van de patiënten die een chirurgische 
ingreep ondergingen, een gecompliceerd postoperatief herstel kende. Dat 
percentage stijgt met het stadium van de kanker, de leeftijd van de patiënten 
en een slechte algemene toestand. Het ligt ook hoger in sommige 
ziekenhuizen dan in andere, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met 
de case mix. 

Een andere manier om de kwaliteit van de zorg en de gepastheid van de 
zorg te beoordelen, is de meting van de postoperatieve sterfte. Het 
voorstellen van agressieve chirurgie aan een patiënte met een slechte 

algemene toestand of ernstige comorbiditeiten houdt een hoog risico van 
postoperatieve complicaties of zelfs van overlijden in.18, 19 De postoperatieve 
mortaliteit na 30 dagen (indicator OS2) is dan ook een indicatie voor zowel 
de kwaliteit van de selectie van patiënten als de kwaliteit van de chirurgische 
zorg zelf. 

In totaal is het percentage patiënten dat binnen 30 dagen na de chirurgische 
ingreep overleed, 1,5%. Dat ligt ruim onder het streefcijfer (<5%). Na 60 
dagen bedraagt het 2,4%, na 90 dagen 3,2%. De postoperatieve sterfte 
neemt toe met het stadium en het invasieve gedrag van de kanker, de leeftijd 
van de patiënten en een slechte algemene toestand, alsook met de 
hospitalisatieduur tijdens het jaar voorafgaand aan de diagnose. Wat 
stadium IIB-IV kanker betreft, is de postoperatieve sterfte na 30 dagen hoger 
bij patiënten die geen neoadjuvante chemotherapie hebben gekregen 
(3,4%) dan bij patiënten die ze wel hebben gekregen (0,9%).  

Wat betreft overleving, is de geobserveerde overleving na 1, 2 en 5 jaar 
onderzocht, dat rekening houdt met de mortaliteit door alle oorzaken, al dan 
niet gerelateerd aan kanker, alsook de relatieve overleving, die gerelateerd 
is aan sterfte ten gevolge van de eierstokkanker meet. 

Volgens onze resultaten is de geobserveerde overlevingskans bij de 
patiënten met (invasieve of borderline) eierstokkanker 82,3% na één jaar en 
daalt het tot 51,9% na vijf jaar. De relatieve overleving bedraagt 83,8% na 
één jaar en 56,9% na 5 jaar. Die cijfers leunen dus vrij dicht aan bij de 
waarden voor de geobserveerde overleving. In deze populatie is de 
eierstokkanker dus de belangrijkste doodsoorzaak. Als we enkel de 
invasieve eierstokkankers beschouwen dan is de geobserveerde overleving 
78.0% na één jaar en 41.1% na vijf jaar. Deze overlevingscijfers zijn 
vergelijkbaar met die in andere westerse landen.20 21 22 

In een statistisch model dat rekening houdt met de case mix nemen we 
weinig variabiliteit tussen ziekenhuizen waar wat het overlijdensrisico 
betreft. Patiënten die in het ziekenhuis met het hoogste activiteitsvolume 
worden behandeld, hebben een significant lager overlijdensrisico. Voor 59 
centra was het volume te klein (d.i. minder dan 40 patiënten in 5 jaar) om 
betrouwbare resultaten te verkrijgen. 
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4. INVLOED VAN HET 
ZIEKENHUISVOLUME OP DE 
RESULTATEN  

Meerdere rapporten van het KCE benadrukten al het verband tussen het 
aantal (volume) voor bepaalde kankers behandelde patiënten en de 
verkregen resultaten.23-27 Wat eierstokkanker betreft, werd aanbevolen de 
ziekte alleen te behandelen in referentieziekenhuizen die een voldoende 
groot aantal patiënten behandelen om een hoge mate van deskundigheid te 
handhaven.28 In dit deel van de studie hebben wij ons beperkt tot de 
behandeling van invasieve eierstokkankers. 

4.1. Grote versnippering van de zorg 
In de studieperiode werden 3 988 patiëntend met invasieve eierstokkanker 
behandeld in 100 Belgische ziekenhuizen. Het mediane volume per 
ziekenhuis was 28 patiënten in deze periode van vijf jaar. Dat stemt overeen 
met minder dan 6 patiënten per jaar. Een vierde van de ziekenhuizen 
(laagste volumes) behandelde minder dan 3 patiëntes per jaar, terwijl een 
vierde van de ziekenhuizen (hoogste volumes) 10 of meer patiëntes per jaar 
behandelden (Figuur 1). 

 
d  Op 4 022 patiënten met invasieve kanker (Tabel 1) konden er 34 niet aan een 

bepaald ziekenhuis worden toegewezen. Deze personen werden dan ook 
uitgesloten van deze analyse. 

Figuur 1 – Verdeling van de patiënten met invasieve eierstokkanker 
over de ziekenhuizen (n=100) in een periode van 5 jaar (2014-2018) 

 
Bron: BCR – IMA 

We zien dezelfde versnippering wanneer we alleen de chirurgische 
behandeling analyseren. Er werden 3 123 patiënten met invasieve 
eierstokkanker geopereerd in 98 ziekenhuizen in de periode 2014-2018. In 
de helft van de ziekenhuizen werden 4 of minder patiënten per jaar 
geopereerd. Slechts 5 ziekenhuizen opereerden meer dan 20 patiënten per 
jaar. 

Die zeer grote versnippering van de zorg en de deskundigheid met 
betrekking tot de behandeling van invasieve eierstokkanker in België 
contrasteert met de centralisatie van de zorg in meerdere West-Europese 
landen (bv. Nederland, Zweden, Engeland, Noorwegen, Frankrijk). In die 
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landen hebben talrijke studies een verbetering van de resultaten voor de 
patiënten en een betere naleving van de richtlijnen aangetoond.29-34 Meer 
details zijn te vinden in deel 5.5.3 van het wetenschappelijk rapport. 

4.2. Verband tussen het ziekenhuisvolume van behandeling 
en de overleving in België 

In dit specifieke deel van de analyse stemt het aan elk ziekenhuis 
toegewezen volume overeen met het aantal patiënten met nieuw 
gediagnosticeerde invasieve eierstokkanker die hun hoofdbehandeling in 
dat ziekenhuis hebben gekregen tijdens de onderzoeksperiode van vijf jaar 
(2014-2018). Patiëntes die niet konden worden toegewezen aan een 
ziekenhuis op basis van chirurgie of chemotherapie, werden toegewezen 
aan het ziekenhuis dat de kankerregistratie naar het BCR toe deed.  

Onze resultaten hebben aangetoond dat patiënten met eierstokkanker die 
behandeld werden in ziekenhuizen met een hoger volume, gemiddeld 
hogere overlevingskansen hadden dan patiënten behandeld in 
ziekenhuizen met een lager volume. De mediane overleving van 
patiënten, behandeld in ziekenhuizen die ten minste 10 patiënten per jaar 
behandelen, bedraagt 4,2 jaar, tegen 1,7 jaar in ziekenhuizen die minder 
dan 3 patiënten per jaar behandelen. Er is dus een verschil van meer dan 
2,5 jaar in het voordeel van de hoog-volumeziekenhuizen.  

Dit verschil wordt bevestigd in de analyses die rekening houden met de case 
mix van de ziekenhuizen: het overlijdensrisico (0-5 jaar) neemt af met 
gemiddeld 1,1% per extra patiënte. Boven 9 patiënten per jaar is er geen 
afname van het overlijdensrisico meer. Er dient evenwel te worden 
opgemerkt dat voor een aantal patiënten (1 131) de eerste diagnostische 
procedure werd uitgevoerd in een ander ziekenhuis (het 
'diagnoseziekenhuis') dan het hoofdbehandelingscentrum. Dit kan deels de 
verschillen in case mix verklaren. Op basis van de beschikbare 
administratieve gegevens konden wij de reden van de doorverwijzing van 
de patiënten niet bepalen (bv. of het een beslissing van het medisch team 
dan wel van de patiënte was).  

Anderzijds is het mogelijk dat een deel van de kleinste ziekenhuizen het 
behandelingsplan van patiëntes besproken heeft met grotere centra in het 
kader van een multidisciplinair oncologisch consult. Soms voeren 
gespecialiseerde chirurgen stadiërings- en debulking operaties uit in 
verschillende ziekenhuizen binnen hun netwerk. Dit zwakt een eventueel 
volume-resultaateffect af.  

4.3. Verband tussen het chirurgisch volume van het 
ziekenhuis en de overleving in België 

In dit specifieke deel van de analyse stemt het aan elk ziekenhuis 
toegewezen volume overeen met het aantal patiënten met nieuw 
gediagnosticeerde invasieve eierstokkanker in 2014-2018 die in dat 
ziekenhuis hun hoofdoperatie onderging. Er werd één chirurgische ingreep 
per patiënte (de hoofdoperatie) in aanmerking genomen.  

Ook hier zijn de gemiddelde overlevingskansen groter voor de 
patiënten die geopereerd werden in ziekenhuizen met een hoger 
volume, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de case mix: het 
overlijdensrisico neemt af met gemiddeld 1,9% per extra geopereerde 
patiënte. Boven de drempel van 6 patiënten per jaar verandert dat risico niet 
meer. In 66 ziekenhuizen werden 6 patiënten of minder per jaar geopereerd 
voor invasieve eierstokkanker in 2014-2018. 

De invloed van het volume per chirurg en/of van de specialisatie van de 
chirurg kon in deze studie niet worden onderzocht, maar meerdere studies 
tonen aan dat deze parameters geassocieerd zijn met de resultaten.35-37 

Uit onze resultaten blijkt dat de gemiddelde postoperatieve sterfte na 30 
dagen ook significant vermindert naarmate het chirurgisch volume 
toeneemt, en dit tot aan een volume van 4 geopereerde patiënten per jaar.  

Voor de volledige resultaten van deze analyses verwijzen we naar deel 5.4 
van het wetenschappelijk rapport. 
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4.4. Literatuurstudie  
Voor dit deel van onze studie voerden wij ook een uitgebreid en 
systematisch onderzoek uit van de literatuur over het verband tussen 
volume en resultaat bij eierstokkanker. We vonden 25 studies die 
betrouwbaar bewijs leveren van een positief verband tussen het volume en 
de resultaten, met betere resultaten op het gebied van overleving in hoog-
volumeziekenhuizen dan in laag-volumeziekenhuizen. Details over de 
methodologie en de resultaten zijn te vinden in deel 5.5.3 van het 
wetenschappelijk rapport.  

De definities van 'hoog volume' zijn vrij heterogeen, maar het behandelen 
(of opereren) van 20 patiënten per jaar komt vaak terug als minimumeis.38-

40 De laatste update van de richtlijn van de European Society of 
Gynaecological Oncology (ESGO) vermeldt als vereiste 
minimumdoelstelling 20 chirurgische ingrepen voor invasieve 
eierstokkanker in een gevorderd stadium per jaar, per ziekenhuis en per 
chirurg (50 en 100 chirurgische ingrepen per ziekenhuis worden voorgesteld 
als respectievelijk intermediaire en optimale doelstelling).41 Bovendien 
moeten ziekenhuizen die ESGO-erkenning voor chirurgie van 
eierstokkanker willen verkrijgen, minimaal 24 complete debulking 
procedures verrichten per jaar (gedefinieerd als de afwezigheid van 
macroscopische resttumor op het einde van de ingreep) en minimaal 12 
volledige primaire debulking procedures per jaar uitvoeren (secundaire en 
tertiaire ingrepen in geval van recidief worden niet in aanmerking genomen).  

Behalve het ziekenhuisvolume, spelen bij het bepalen van het 
minimumaantal per referentiecentrum ook andere factoren een rol. 
Verschillende studies laten een positief effect zien van het aantal operaties 
per chirurg, met een drempel van ten minste tien operaties per chirurg per 
jaar.35-37, 42, 43 Ook de specialisatie van de chirurg laat een positief verband 
zien met overleving.36  

Uit verdere studies blijkt ook dat een hoger volume per ziekenhuis het hele 
zorgteam - anesthesisten, verpleegkundigen die betrokken zijn bij de 
perioperatieve zorg, pathologen, enz. - in staat stelt voldoende ervaring op 
te doen.44, 45 Hoog-volume ziekenhuizen hebben een lagere postoperatieve 
mortaliteit, wat wijst op het belang van de kwaliteit van de postoperatieve 
zorg. Net als onze studie hebben anderen aangetoond dat ziekenhuizen met 
een hoog volume een lagere postoperatieve mortaliteit hebben, ondanks 
hetzelfde niveau van postoperatieve complicaties.46, 47 Ten slotte maakt 
centralisatie het ook mogelijk om in de referentiecentra de nodige 
uitgebreide zorgdiensten aan te bieden, zoals een lymfoedeemkliniek, 
genetische counseling en geavanceerde palliatieve zorg.28  

Samenvattend blijkt uit ons systematisch literatuuronderzoek dat er 
voordelen verbonden zijn aan de behandeling van patiënten met 
eierstokkanker in ziekenhuizen met een hoog volume. Dit ligt in de lijn van 
onze resultaten, die een positief verband aantonen tussen het chirurgische 
volume/ behandelingsvolume en de overlevingskansen van patiënten met 
invasieve kanker. Die elementen pleiten dus voor de centralisatie van de 
zorg voor eierstokkanker. 
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5. CONCLUSIE 
Deze studie betreft de kwaliteit van zorg voor 5 119 patiëntes bij wie de 
diagnose van epitheliale eierstokkanker werd gesteld tijdens de periode 
2014-2018. België scoort niet slecht wat betreft de resultaten; de 
sterftecijfers zijn vergelijkbaar met die van andere westerse landen, maar 
achter die nationale resultaten gaat op het niveau van de ziekenhuizen een 
zeer heterogene situatie schuil. Zo is gebleken dat de patiëntes in vrijwel 
alle 100 ziekenhuizen van ons land geopereerd en behandeld werden. Een 
groot deel van hen is dus behandeld door teams die maar 6 of minder 
gevallen van eierstokkanker per jaar behandelen. De chirurgische 
behandeling is al even versnipperd. In ongeveer 50% van de Belgische 
ziekenhuizen worden minder dan 5 patiënten per jaar geopereerd, of zelfs 2 
of minder in een kwart van de ziekenhuizen. Slechts 5 ziekenhuizen 
opereerden meer dan 20 nieuw gediagnosticeerde patiënten per jaar. 

Uit de resultaten van deze studie blijkt ook dat patiënten met invasieve 
kanker die in ziekenhuizen met een hoger volume worden behandeld, 
gemiddeld een grotere overlevingskans hebben dan patiënten die in centra 
met een lager volume worden behandeld. De mediane overleving van 
patiënten die in centra met een hoger volume worden behandeld, is 2,5 jaar 
langer (4,2 tegen 1,7 jaar) dan die van patiënten die in lager volume centra 
worden behandeld. Dat verschil wordt bevestigd door analyses die rekening 
houden met de case mix van de ziekenhuizen. In laag-volumecentra 
behandelde patiënten hebben een 47% hoger overlijdensrisico binnen de 5 
jaar dan patiënten die in hoog-volumecentra worden behandeld. Wanneer 
alleen rekening werd gehouden met het chirurgische volume van de 
ziekenhuizen, werd een soortgelijk verband vastgesteld. 

De concentratie van de behandelingen van eierstokkanker, en van de 
chirurgie in het bijzonder, werd al in meerdere Europese landen met succes 
doorgevoerd (deel 5.5.3 van het wetenschappelijk rapport). In een vorig 
rapport beval het KCE aan hetzelfde te doen in België, en een minimum 
volume per ziekenhuis en per chirurg te bepalen als voorwaarde voor 
terugbetaling van de behandeling.28 Desalniettemin, is er tot op heden geen 
minimumvereiste qua aantal gevallen voor ziekenhuizen of chirurgen om 
invasieve eierstokkankerchirurgie uit te voeren (en terug te betalen). De 

grote spreiding van zorg en expertise in België en de volume-
uitkomstassociaties die in deze studie gevonden werden, pleiten opnieuw 
voor concentratie van de zorg voor patiënten met invasieve eierstokkanker 
in referentiecentra. 

De European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) beveelt 
minimaal 20 debulking procedures per ziekenhuis en per chirurg per jaar 
aan (hoewel 50 en 100 operaties per ziekenhuis als intermediaire, 
respectievelijk optimale streefcijfers worden voorgesteld). In de huidige 
studie konden wij het effect van het aantal operaties per chirurg of de 
specialisatie van de chirurgen niet onderzoeken (als een chirurg 
bijvoorbeeld in verschillende ziekenhuizen opereert, kan het effect van het 
volume onderschat zijn). Hoewel onze resultaten dus pleiten voor 
concentratie van de zorg, zal men zich bij het vaststellen van 
minimumaantallen ook moeten baseren op literatuurgegevens, lessen uit 
andere landen en de klinische ervaring van Belgische experten. 

Het volume is echter niet het enige criterium waarmee rekening moet 
worden gehouden; integrale zorg die voldoet aan de kwaliteitseisen van 
een referentiecentrum omvat ook andere aspecten, die ook worden 
beschreven in het KCE-rapport 219.38 Voor kankers van het vrouwelijk 
voortplantingsstelsel zijn criteria vastgesteld door een multidisciplinaire 
werkgroep van erkende klinische experten. Deze criteria hebben betrekking 
op de samenstelling en deskundigheid van het zorgteam (bv. ten minste 2 
gynaecologische oncologen en 1 patholoog die gespecialiseerd is in 
gynaecologische kankers, psychologen gespecialiseerd in de psycho-
oncologie, seksuologen, fertiliteitsartsen, specialisten in de palliatieve zorg 
en de onco-genetica), de nodige faciliteiten en apparatuur  (bv. toegang tot 
endoscopie, intra-operatieve vriescoupefaciliteit, lymfoedeemkliniek, tijdige 
genetic counseling), naleving van een kwaliteitsborgingsprocedure, nadruk 
op patiëntgerichte zorg (bv. continuïteit van de zorg, pijnbeheersing), en 
deelname aan studies (bv. deelname aan klinische studies in verband met 
gynaecologische kanker). Voor jonge patiënten zal ook aandacht aan 
specifieke aspecten zoals fertiliteit sparende behandelingen (indien 
mogelijk), moeten besteed worden. Ook de samenwerking met 
patiëntenverenigingen kan verder uitgewerkt worden in de referentiecentra.  
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Alhoewel in deze studie de associatie tussen procesindicatoren en het 
volume van een ziekenhuis niet is geëvalueerd, suggereert de internationale 
literatuur dat patiënten die in hoog-volumeziekenhuizen worden behandeld, 
meer kans hebben om zorg te ontvangen die in overeenstemming is met 
de richtlijnen.34, 38 Daarom moet een mogelijke behandeling van alle 
patiënten bij wie eierstokkanker wordt vermoed, worden besproken tijdens 
een multidisciplinair oncologisch consult met ten minste één 
vertegenwoordiger van het referentiecentrum, voorafgaande aan de 
behandeling. Deze patiënten moeten dan ook vόόr het begin van de 
behandeling naar het referentiecentrum worden doorverwezen. Zoals 
aanbevolen in de KCE richtlijn over eierstokkanker,(KCE rapport 268) dient 
elke complexe ovariële massa preoperatief te worden beoordeeld met het 
ADNEX-modele, zodat elke patiënt zo nodig tijdig kan verwezen worden 
naar een referentiecentrum en behandeld kan worden volgens de richtlijnen. 
Het is bijvoorbeeld belangrijk dat tijdens de chirurgie ‘surgical spill’ (ruptuur 
van het kapsel) en zo een verhoging van het stadium wordt vermeden. 

De operatie voor een invasieve kanker moet altijd in de referentiecentra 
plaatsvinden, maar andere delen van de behandeling (bv. de 
chemotherapie) kunnen, in overleg met het referentiecentrum, in perifere 
ziekenhuizen worden uitgevoerd als de patiënte het wenst en op 
voorwaarde dat die een volledig zorgprogramma aanbieden en over 
voldoende knowhow en personeel beschikken. Het is verder ook belangrijk 
dat hierbij geen uitstel van de behandeling optreedt. Het is verder ook 
belangrijk dat het referentiecentrum betrokken blijft bij de verdere follow-up 
na behandeling in een perifeer ziekenhuis.  

Ten slotte zal het van belang zijn de kwaliteit van zorg in de referentiecentra 
regelmatig opnieuw te evalueren zodat ook na de erkenning een blijvende 
hoogwaardige zorg kan gegarandeerd worden.  

 
e  Het ADNEX-model (Assessment of Different NEoplasias in the adneXa) 

maakt een onderscheid tussen goedaardige en kwaadaardige tumoren van 
de eierstokken en onderscheidt binnen deze laatste vier subtypes (borderline, 
stadium I, stadia II-IV en metastasen) en de mate van risico die aan elk 

Na de publicatie van dit rapport zullen alle Belgische ziekenhuizen een 
individueel feedbackverslag ontvangen van de Stichting Kankerregister 
(BCR). Dit rapport bevat voor het eigen ziekenhuis de resultaten voor alle 
kwaliteitsindicatoren die in dit KCE-rapport worden beschreven en toetst ze 
aan de resultaten van alle andere ziekenhuizen (benchmarking), die 
anoniem worden weergegeven. Deze aanpak moedigt medische teams en 
ziekenhuisdirecties aan over hun eigen resultaten na te denken en na te 
gaan op welke punten zij de zorgkwaliteit voor hun patiënten met 
eierstokkanker kunnen verbeteren.  

De vertrouwelijkheid van de resultaten van studies zoals deze blijft een 
veelbesproken kwestie. Voor de patiënten kan deze informatie bijzonder 
nuttig zijn bij de keuze van het ziekenhuis waar ze zich zullen laten 
behandelen. In Vlaanderen maakt het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van 
Zorg (VIKZ; www.zorgkwaliteit.be) de resultaten van diverse 
kwaliteitsindicatoren (bv. voor borstkanker en rectumkanker) openbaar. Die 
transparantie bestaat nog niet in Wallonië en Brussel. Het is wellicht tijd om 
samen na te denken over een manier waarop dergelijke informatie meer 
openbaar kan worden gemaakt, op een correcte en toegankelijke manier 
voor het brede publiek, dit zowel voor de goede als suboptimale resultaten. 
Dergelijke resultaten zouden bijvoorbeeld via de gewestelijke instellingen 
voor de kwaliteit van de zorg (VIKZ en PAQS) kunnen worden 
bekendgemaakt in samenwerking met de ziekenhuizen (zoals nu al gebeurt 
in Vlaanderen). 

Met dit rapport willen we opnieuw het belang van een kwalitatieve en 
volledige rapportering van kankerdiagnoses naar het BCR toe 
benadrukken. We stellen immers vast dat de informatie over de TNM- en 
FIGO-stadia van gediagnosticeerde kankers nog te vaak ontbreekt. Een 
aanhoudende investering in de opleiding en de ondersteuning van 
datamanagers van de oncologische zorgprogramma’s en van de laboratoria 
voor pathologische anatomie blijkt onontbeerlijk te zijn. Voor eierstokkanker 

subtype verbonden is. Het bestaat uit drie klinische en zes echografische 
criteria. Het werd geïntroduceerd door de International Ovarian Tumor 
Analysis (IOTA) (voor meer informatie: 
 http://www.iotagroup.org/adnexmodel)  

http://www.iotagroup.org/adnexmodel
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kunnen de verzamelde gegevens bovendien worden uitgebreid tot 
genetische informatie (bv. BRCA-status), de aanwezigheid van 
macroscopische resttumor na debulking chirurgie, het aantal verwijderde 
lymfeklieren en hun locatie, eventuele recidieven en informatie over 
patiënten die aan klinische studies deelnamen. Naast een volledige 
aanlevering van gestandaardiseerde) pathologieverslagen naar BCR toe, 
zouden ook de operatieverslagen naar het BCR moeten worden verzonden 
ter beoordeling van de kwaliteit van de chirurgische ingreep. Door de 
patiënten gerapporteerde uitkomst en ervaringen (PROM en PREM, bv. 
levenskwaliteit en tevredenheid) zijn eveneens zeer belangrijk voor de 
evaluatie van de kwaliteit van zorg. Ten slotte kan aanvullende informatie 
over de voorkeuren van de patiëntes en de redenen voor vertraging in de 
behandeling helpen de resultaten van de kwaliteitsindicatoren te 
interpreteren.  

Met de aanbevelingen van dit rapport willen wij de kwaliteit van de zorg 
voor patiënten met eierstokkanker verbeteren. Initiatieven die erop 
gericht zijn de zorg voor eierstokkanker in referentiecentra te 
centraliseren, kunnen worden ondersteund door de resultaten van 
deze studie. Voortdurende evaluatie van de zorgkwaliteit en 
geoptimaliseerde gegevensverzameling blijven noodzakelijk en zullen 
helpen de resultaten voor deze patiënten verder te verbeteren. 
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 AANBEVELINGENf 
 

Aan de federale minister van Volksgezondheid, de ministers van Volksgezondheid van de 
gefedereerde entiteiten en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV): 

1. Eierstokkankers zijn complexe en heterogene kankers. Het verband tussen volume en 
uitkomsten dat in de Belgische ziekenhuizen werd aangetoond, ondersteunt de concentratie van 
de zorg voor eierstokkanker in referentiecentra, om zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren en 
de versnippering van de deskundigheid en de knowhow tegen te gaan. Die referentiecentra 
moeten:  

• beschikken over uitgebreide multidisciplinaire teams met erkende klinische en technische 
deskundigheid voor de behandeling van eierstokkankers; 

• functioneren in het kader van supraregionale samenwerkingsverbanden en nauw 
samenwerken met de eerste- en tweedelijnszorg; 

• een voldoende hoog activiteitsvolume hebben en aan de kwaliteitsnormen voldoen. De 
European Society of Gynaecological Oncology beveelt een minimum van 20 debulking 
operaties voor invasieve eierstokkanker in een gevorderd stadium per jaar, per ziekenhuis en 
per chirurg aan. 

2. Het volume mag niet het enige criterium zijn. Rapport 219 van het KCE over de organisatie van 
de zorg voor volwassenen met een zeldzame of complexe kanker bevat een volledige 
beschrijving van de andere belangrijke eisen waaraan ziekenhuizen moeten voldoen om in 
aanmerking te komen als referentiecentrum voor eierstokkanker. Noteer dat patiënten met een 
zeldzamere eierstokkanker (bv. van niet-epitheliale oorsprong) eveneens moeten worden 
doorverwezen naar deze referentiecentra. 

3. Een deel van de behandeling (bv. chemotherapie) kan na overleg met het referentiecentrum, en 
rekening houdend met de voorkeur van de patiënte, in een perifeer ziekenhuis plaatsvinden. 
Follow-up en eventuele bijkomende behandeling moet in blijvend overleg met het 
referentiecentrum georganiseerd worden.  

4. De referentiecentra moeten de middelen krijgen om de zorg zo te organiseren dat de 
doorverwijzing van de patiënte niet tot vertraging van het opstarten van de behandeling leidt. 

 
f  Het KCE blijft als enige verantwoordelijk voor de geformuleerde aanbevelingen. 
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5. De kwaliteit van de zorg moet regelmatig worden geëvalueerd en de resultaten zouden openbaar 
gemaakt moeten worden. Een reflectie hieromtrent dient te worden opgestart in overleg met de 
stakeholders, waaronder VIKZ, PAQS, de Stichting Kankerregister, de ziekenhuizen en de 
patiëntenvertegenwoordigers. Een 'vaste en definitieve' certificering van referentiecentra die 
geen uitstekende klinische resultaten meer kunnen voorleggen moet vermeden worden.  

6. Het RIZIV dient systematisch geïnformeerd te worden door de Stichting Kankerregister over de 
volledigheid en de kwaliteit van de verplichte kankerregistratie door de oncologische 
zorgprogramma’s en de laboratoria voor pathologische anatomie. In het kader van hun 
financiering, moeten immers specifieke data, waaronder het stadium, volledig en nauwkeurig aan 
de Stichting Kankerregister bezorgd worden.  

7. De lijst van erkende referentiecentra moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor patiënten, 
huisartsen en doorverwijzende ziekenhuizen (bv. op de RIZIV-website). 

Aan de ziekenhuizen, colleges en wetenschappelijke verenigingen voor gynaecologie, 
chirurgie, medische oncologie, anatomopathologie en alle zorgprofessionals die betrokken 
zijn bij de behandeling van eierstokkanker: 

8. De multidisciplinaire teams dienen hun eigen resultaten voor de kwaliteitsindicatoren, zoals hen 
op regelmatige basis meegedeeld door de Stichting Kankerregister in een individueel 
feedbackrapport, te evalueren. De eigen resultaten dienen te worden getoetst aan deze van de 
andere ziekenhuizen (benchmarking) en processen voor kwaliteitsverbetering dienen te worden 
doorlopen, met bijzondere aandacht voor de indicatoren waarvoor ondermaatse resultaten 
werden geobserveerd, zoals een tijdige start van de behandeling, het uitvoeren van de nodige 
genetische onderzoeken en het volledig (chirurgisch) stadiëren van vroegtijdige eierstokkankers. 

9. Om ongepaste operaties bij vermoeden van eierstokkanker in een vroeg stadium te vermijden, 
moet elke pelvische massa preoperatief worden beoordeeld met behulp van het ADNEX-model. 
Die beoordeling dient als leidraad voor klinische beslissingen over chirurgische ingrepen 
(operatie vs. afwachten, laparoscopie vs. laparotomie, operatie in een gespecialiseerd centrum 
of niet). Bij vermoeden van een kanker (of borderlinetumor) moet de situatie van de patiënte 
preoperatief in een multidisciplinair oncologisch consult (MOC) worden besproken in 
aanwezigheid van ten minste één vertegenwoordiger van het referentiecentrum. 

10.  De referentiecentra moeten de zorg zo kunnen organiseren en coördineren dat de 
doorverwijzing van de patiënte naar het referentiecentrum niet tot vertraging van het opstarten 
van de behandeling leidt. 
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11. De ziekenhuizen en laboratoria voor pathologische anatomie moeten elk kankergeval correct 
registreren en volledige gegevens aan de Stichting Kankerregister verstrekken, inclusief de 
klinische en pathologische TNM-stadia (cTNM, (y)pTNM) en het FIGO-stadium. 

12. De verzameling van gegevens over de deelname van patiënten aan klinische studies moet 
worden voorzien. Die informatie moet worden doorgegeven aan de Stichting Kankerregister. 

13. De betrokken wetenschappelijke verenigingen moeten gestructureerde en gestandaardiseerde 
pathologie- en operatieverslagen (inclusief informatie over macroscopische resttumor) 
ontwikkelen om het verzamelen van relevante gegevens en de overdracht van die gegevens aan 
de Stichting Kankerregister te vergemakkelijken. 

Aan de laboratoria voor pathologische anatomie en de wetenschappelijke verenigingen voor 
pathologie: 

14. Laboratoria voor pathologische anatomie dienen pathologieverslagen in een overzichtelijk en 
gestandaardiseerd formaat aan de Stichting Kankerregister door te geven, en dit voor alle 
diagnostische procedures en operaties die in het kader van een eierstokkanker (inclusief 
borderline tumor) worden uitgevoerd. 

Aan de Stichting Kankerregister: 

15. De volgende gegevens moeten aan de huidige dataset worden toegevoegd: 

• genetische informatie (bv. BRCA-status); 

• chirurgische verslagen met gedetailleerde informatie over chirurgische procedures, bv. 
aanwezigheid van macroscopische resttumor na de operatie;  

• verwijdering van lymfeklieren (bv. het aantal en locatie); 

• Recidieven/progressieve ziekte. 

16. De Stichting Kankerregister moet meer investeren in de opleiding van de oncologische 
zorgprogramma's en de laboratoria voor pathologische anatomie. Dat is nodig om de kwaliteit en 
volledigheid van de kankerregistratie en de pathologieverslagen te verbeteren. 
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Aan de Stichting Kankerregister en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 
en Milieu: 
17. Om de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van de patiënt beter te kunnen evalueren, 

moet er een prospectieve en longitudinale verzameling van de Patient-reported 
outcomes/experiences (PROMs/PREMs) worden georganiseerd. 
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