Oncologie 2016
Handboek met indicatoren en normen voor 11 oncologische aandoeningen

Mei 2015

Inleiding handboek indicatoren en normen
We hebben onze indicatoren van goede zorg uitgebreid en aangescherpt. In het VGZ
Inkoopdocument MSZ 2016 is aangegeven dat we in 2016 een aantal 'harde' minimumnormen
op het gebied van kwaliteit hanteren. Deze vormen een voorwaarde voor de contractering van
de betreffende behandeling in 2016. Daarnaast beoordelen we de prestaties van aanbieders
tegen een aantal 'zachte' normen. Deze zachte normen geven ons een aanvullend inzicht en
zijn ook bepalend voor Goede Zorg.
Dit handboek geeft inzicht en uitleg over de gebruikte harde en zachte normen per indicator. In
de gesprekken die met u gepland staan, bespreken de VGZ inkopers de prestaties met u
afhankelijk van de scores. Voor vragen over de indicatoren en normen evenals de scores van
uw instelling hierop, kunt terecht bij het bij u bekende VGZ inkoopteam.
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Toelichting op aanpak normstelling oncologie
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Toelichting op aanpak normstelling oncologie (I)
Tijdens de normatieve inkoop 2015 word onderscheid gemaakt tussen harde en zachte VGZ minimum normen:

•

Het niet voldoen aan één of meer harde VGZ minimum normen leidt in principe tot het niet-contracteren
van aanbieder voor de operatieve ZorgProducten (ZP’s) behorende bij de betreffende aandoening1

•

Indien een aanbieder niet voldoet aan zachte VGZ minimum normen is het maken van een concrete
verbeterafspraak voorwaarde voor het inkopen van de betreffende ZP’s.

De uitwerking van de uitgangspunten voor de oncologische ingrepen is gericht op 3 de pijlers van Goede Zorg.
Bij oncologie ligt de focus op kwaliteit en klantbeleving.

1. Een overzicht van de relevante ZPs is opgenomen in het VGZ Inkoopdocument MSZ 2016
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Toelichting op aanpak normstelling oncologie (II)
In de uitwerking van de uitgangspunten voor oncologie is een aantal keuzes gemaakt:

•
•

•

•

•

M.b.t. oncologische ingrepen zijn geen analyses o.b.v. declaratiedata uitgevoerd maar wordt aangesloten
bij de landelijk uitgevraagde indicatoren (o.a. DICA en Soncos).
Daarnaast is bij alle oncologische ingrepen een norm opgenomen t.a.v. minimale volumes per
aanbieder.
VGZ ziet volume als een belangrijke randvoorwaarde voor het leveren van kwalitatief goede en
betrouwbare zorg en kwaliteitsinformatie. VGZ sluit ten minste aan bij de volumenormen zoals
vastgesteld door de beroepsgroep, maar kiest er bij sommige ingrepen voor een andere (strengere) norm
te hanteren, mits goed onderbouwd.
VGZ hanteert bij een aantal ingrepen een hogere volumenorm dan de beroepsgroep. Per ingreep is een
groep aanbieders die o.b.v. gerealiseerde volumes 2014 wel voldoet aan de volumenorm zoals gesteld
door de beroepsgroep maar niet aan de VGZ volumenorm.
De relatie volume - kwaliteit wordt in dit document verder onderbouwd.
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Relatie tussen volume en kwaliteit bij oncologische ingrepen (I)
Argumentatie voor gebruik van volume als benadering voor kwaliteit van zorg
Bij oncologische ingrepen kiest VGZ ervoor een volumenormen te gebruiken als één van de indicatoren m.b.t.

kwaliteit. Dit is in lijn met wetenschappelijke literatuur over de relatie tussen volume en kwaliteit.
•

Een zeer waardevolle meta-analyse in dit verband komt van het Cooperation and Competition Panel
(CCP) van de Engelse NHS (2010)1. Van de 300 studies geïncludeerd in deze meta-analyse, vonden er
201 een positieve relatie tussen volume en kwaliteit. Geen enkel onderzoek vond een negatief verband en

bij 99 onderzoeken was het verband onduidelijk of afwezig. Dit geldt voor zowel volume per arts als per
ziekenhuis.
•

O.b.v. beschikbare literatuur blijkt dat de mate waarin er een consistente relatie is tussen volume en
kwaliteit verschilt per type ingreep, maar dat deze het meest consistent is voor complexe, hoog risico
ingrepen.

1. Cooperation and Competition panel NHS (2010), The impact of hospital treatment volumes on outcomes, Working Paper Vol. 1, No. 1 2. Langer (2007), Role of volume outcome data in assuring quality in HPB surgery, HPB journal,
9(5), 330-334 3. Luft et al. (1979), Should operations be regionalized? The empirical relation between surgical volume and mortality, N Engl J Med, 01(25),1364-9. 4. Harmon et al. (2006), Annals of Surgery 230/3/204; Billingsley et al.
(2008), J.Am. Coll. Surgeons, 206, 1167-1177
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Relatie tussen volume en kwaliteit bij oncologische ingrepen (II)
Argumentatie voor gebruik van volume als benadering voor kwaliteit van zorg
•

Liever zou VGZ de kwaliteit van zorg afmeten aan andere indicatoren dan volume, maar goede

uitkomstindicatoren zijn nog schaars. Zoals Langer (2007)2 concludeert: "Volume is just a surrogate
predictor of quality, but from evidence, it is a pretty good surrogate and has the benefit of being easily
measurable"

1. Cooperation and Competition panel NHS (2010), The impact of hospital treatment volumes on outcomes, Working Paper Vol. 1, No. 1 2. Langer (2007), Role of volume outcome data in assuring quality in HPB surgery, HPB journal,
9(5), 330-334 3. Luft et al. (1979), Should operations be regionalized? The empirical relation between surgical volume and mortality, N Engl J Med, 01(25),1364-9. 4. Harmon et al. (2006), Annals of Surgery 230/3/204; Billingsley et al.
(2008), J.Am. Coll. Surgeons, 206, 1167-1177
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Relatie tussen volume en kwaliteit bij oncologische ingrepen (III)
Argumentatie voor gebruik van volume als benadering voor kwaliteit van zorg
Bij oncologische ingrepen wordt de relatie tussen volume en kwaliteit onder meer beïnvloed door chirurgische

vaardigheden en ondersteuning van het behandelteam.
•

Veel onderzoeken richten zich op de directe invloed van volume op vaardigheid van de betrokken chirurg,
samengevat als de 'practice makes perfect' theorie.3

•

Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat door grotere volumes gespecialiseerde teams ontstaan, die

verantwoordelijk zijn voor alle aspecten van patiëntenzorg, van het opzetten van zorgstraten (clinical
pathways) tot het inrichten van hoog-intensieve peri- en post-operatieve zorg en dat dit een belangrijke
impact heeft op kwaliteit.4

1. Cooperation and Competition panel NHS (2010), The impact of hospital treatment volumes on outcomes, Working Paper Vol. 1, No. 1 2. Langer (2007), Role of volume outcome data in assuring quality in HPB surgery, HPB journal,
9(5), 330-334 3. Luft et al. (1979), Should operations be regionalized? The empirical relation between surgical volume and mortality, N Engl J Med, 01(25),1364-9. 4. Harmon et al. (2006), Annals of Surgery 230/3/204; Billingsley et al.
(2008), J.Am. Coll. Surgeons, 206, 1167-1177
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Relatie tussen volume en kwaliteit bij oncologische ingrepen (IV)
Argumentatie voor gebruik van volume als benadering voor kwaliteit van zorg
Anders dan bij hoog complexe, hoog volume ingrepen is bij hoog complexe laag volume ingrepen het

wetenschappelijk bewijs voor de relatie tussen volume en kwaliteit nog beperkt, mede door de huidige lage
volumes per ingreep per ziekenhuis:
•

Doordat de volumes van deze ingrepen nu nog relatief versnipperd zijn over aanbieders, is het lastig om
de relatie tussen volume en kwaliteit aan te tonen;

•

Dit geldt voor Nederland, maar ook in veel landen daarbuiten.

•

Anderzijds is dit ook juist een belangrijk argument om volumes per aanbieder te vergroten – een hoger
volume per aanbieder vergroot immers de kans op betrouwbare kwaliteitsinformatie (nota bene verkleint
de kans op 'toevallige' uitschieters in positieve en negatieve zin).
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Relatie tussen volume en kwaliteit bij oncologische ingrepen (V)
Argumentatie voor gebruik van volume als benadering voor kwaliteit van zorg
Naast de directe invloed op kwaliteit is ook de rol van ondersteunende infrastructuur van belang voor het stellen van
volumenormen t.a.v. hoog-complexe ingrepen:
•

Deze ingrepen vereisen vaak complexe voorzieningen, bijv. in de vorm van technologische infrastructuur en

apparatuur, gespecialiseerd personeel en diagnostische faciliteiten;
•

Bij grote versnippering van volumes wordt deze infrastructuur zelden rendabel ingezet, wat niet bijdraagt aan de
betaalbaarheid van de geleverde zorg voor VGZ verzekerden.

O.b.v. deze argumentatie kiest VGZ voor het hanteren van volumenormen voor hoog complexe ingrepen:
•

Voor iedere ingreep wordt minstens de door de eigen beroepsgroep vastgestelde volumenorm
gehanteerd – dit wordt actief gemonitord en instellingen die deze norm niet halen worden
niet meer gecontracteerd voor deze ZPs.

•

Voor een aantal ingrepen wordt een hogere norm gehanteerd dan die van de beroepsgroep, mits deze goed en
specifiek kan worden onderbouwd – de onderbouwing van deze normen is uitgewerkt in een handboek per ingreep.
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Mammacarcinoom

Contractering mammacarcinoom 2016: 2 harde en 11 zachte
VGZ minimumnormen (I)

Kwaliteit

2 harde VGZ minimumnormen

11 zachte VGZ minimumnormen

A
• Instelling voldoet aan Soncosnormen voor mammacarcinoom

1• % patiënten met een irradicale resectie bij primair eerste

mammasparende operatie voor invasief mammacarcinoom
(zonder neo-adjuvante chemotherapie

• # patiënten met primair mammacarcinoom (invasief en/of
B
DCIS) dat is geopereerd

2• % patiënten met een irradicale resectie bij eerste
mammasparende operatie voor DCIS

3• % patiënten met een wachttijd van ≤5 weken tussen

diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie

Kwaliteit

•

% patiënten met een wachttijd van ≤5 weken tussen

4 diagnose en eerste operatie (exclusief directe
reconstructie)

5• % patiënten met een wachttijd van ≤5 weken tussen
diagnose en eerste operatie met directe reconstructie

6• % patiënten met een wachttijd van ≤5 weken tussen
operatie en aanvang adjuvante chemotherapie

• % patiënten van wie de informatie in de registratie volledig
7
is en geaccordeerd is door het mammateam
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Mammacarcinoom

Contractering mammacarcinoom 2016: 2 harde en 11 zachte
VGZ minimumnormen (II)
11 zachte VGZ minimumnormen
•8 Communicatie/bejegening: Bejegening en informatie (D3)
Voldoende persoonlijke aandacht?

Patiëntervaring

•9 Zijn de mogelijke gevolgen van deze eventuele
behandelingen met u besproken? (35)
• Kon u meebeslissen over uw behandelplan / behandeling?
10
(36)

• Roze lintje BVN
11
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Mammacarcinoom

Contractering Mammacarcinoom 2016: 2 harde VGZ
minimumnormen
Pijler
Goede Zorg

Indicator

Bron

VGZ
minimumnorm

VGZ
optimumnorm

A

Instelling voldoet aan Soncosnormen voor mammacarcinoom

NBCA

ja

n.v.t.

B

# patiënten met primair mammacarcinoom (invasief en/of DCIS)
dat is geopereerd

NBCA

≥100

n.v.t.

Kwaliteit
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Mammacarcinoom

11 zachte VGZ minimumnormen om instellingen te
beoordelen o.b.v. pijlers van 'goede zorg’ (I)
Pijler
Goede Zorg

Indicator

Bron

VGZ minimum-norm

VGZ optimum-norm

NBCA

o.b.v. spreiding

n.v.t.

2 % patiënten met een irradicale resectie bij eerste

NBCA

o.b.v. spreiding

n.v.t.

3 % patiënten met een wachttijd van ≤5 weken tussen

NBCA

Treeknorm (80%)

n.v.t.

4

NBCA

90% ( = beroepsgroepnorm)

n.v.t.

NBCA

o.b.v. spreiding

n.v.t.

NBCA

Treeknorm (80%)

n.v.t.

NBCA

100%

n.v.t.

% patiënten met een irradicale resectie bij primair

1 eerste mammasparende operatie voor invasief
mammacarcinoom (zonder neo-adjuvante
chemotherapie)

mammasparende operatie voor DCIS

Kwaliteit

diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie
% patiënten met een wachttijd van ≤5 weken tussen
diagnose en eerste operatie (exclusief directe
reconstructie)
% patiënten met een wachttijd van ≤5 weken tussen

5 diagnose en eerste operatie met directe
6
7

reconstructie
% patiënten met een wachttijd van ≤5 weken
tussen operatie en aanvang adjuvante
chemotherapie
% patiënten van wie de informatie in de registratie
volledig is en geaccordeerd is door het
mammateam
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Mammacarcinoom

11 zachte VGZ minimumnormen om instellingen te
beoordelen o.b.v. pijlers van 'goede zorg’ (II)
Pijler
Goede Zorg

Indicator
Bejegening en informatie (D3)

8 Voldoende persoonlijke aandacht?

Bron

VGZ minimum-norm

VGZ optimum-norm

CQI
mammacare

o.b.v. spreiding

n.v.t.

Zijn de mogelijke gevolgen van deze eventuele

Patiëntervaring

o.b.v. spreiding

9 behandelingen met u besproken? (35)
10

Kon u meebeslissen over uw behandelplan /
behandeling? (36)

CQI
mammacare

Roze lintje BVN

CQI
mammacare

11
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o.b.v. spreiding

Ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
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Overzicht normen en onderbouwing

Handboek indicatoren en normen mammacarcinoom (I)
Indicator
A

Instelling voldoet aan Soncosnormen voor
mammacarcinoom

B

# patiënten met primair mammacarcinoom (invasief
en/of DCIS) dat is geopereerd

VGZ
min. norm

Hard/
zacht

Ja

Hard

Soncosnormen zijn minimumnormen
door beroepsgroep opgesteld. Indicator
voor op orde hebben van infrastructuur
voor mammacarcinoom.

•
•

Normen zijn in 2012 voor het eerst bepaald.
Ziekenhuizen hebben inmiddels voldoende tijd gehad
om aan de infrastructurele eisen van Soncos te
voldoen.

≥100

Hard

De kwaliteit van operatieve ingrepen bij
borstkanker neemt duidelijk toe bij groter
volume, zoals is aangetoond in
literatuur.1
Daarnaast is de huidige organisatie van
de borstkankerzorg bij lage aantallen
bedrijfsmatig ondoelmatig.
Bovendien is medisch-technisch verdere
specialisatie nodig.
Organisatie in een multidisciplinaire 'one
stop' mammapoli is wenselijk.

•

NVvH norm is 50/jaar. VGZ is van mening dat deze
norm te laag is. Verschillende studies hebben een
positief verband aangetoond tussen volume en
overleving1 2. Daarnaast zijn er meerdere studies die
een verband aantonen tussen volume per chirurg en
kwaliteit. Een toename van de 5-jaarsoverleving na een
borstkankeroperatie is aangetoond tot 300 ingrepen per
ziekenhuis per jaar3.
De norm van 100 /jaar is gebaseerd op de EUSOMA4
norm voor 50 ingrepen/ chirurg en minimaal 2 chirurgen
per zkh. Daarnaast staat dit aantal ingrepen gelijk aan
ca. 400 nieuwe verdenkingen per jaar; dit is nog kleiner
dan het minimum aantal voor het rendabel inrichten van
een mammapoli (600 patiënten/jaar).
De keuze om alleen te kijken naar het aantal operaties
is in lijn met de norm en bij de verwachting dat dit ca.
95% van de gediagnosticeerden (incidentie) vormt.

Relevantie indicator

Onderbouwing norm

•

•

1.
2.
3.
4.

Oa. Gooiker et al. (2010), A systematic review and meta-analysis of the volume outcome relationship in the surgical treatment of breast cancer. Are breast cancer patients better of with a high volume provider?, European Journal of
Surgical Oncology 36, S27-S35
Siesling S, Tjan-Heijnen CG, Roos M de, et al. Impact of hospital volume on breast cancer outcome: a populatin based study in the Netherlands. Breast Cancer Res Treat 2014; 147: 177-84.
Tanke & Ikkersheim (2012) A new approach to the trade-off between quality and accessibility of health care, Health Policy, 105, 282-7
European Society of Breast Cancer Specialists, requirements of a specialist breast unit, www.eusoma.org
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Overzicht normen en onderbouwing

Handboek indicatoren en normen mammacarcinoom (II)
Indicator

1

2

VGZ
min. norm

Hard/
zacht

% patiënten met een irradicale resectie bij primair
eerste mammasparende operatie voor invasief
mammacarcinoom (zonder neo-adjuvante
chemotherapie)

o.b.v. spreiding

Zacht

% patienten met een irradicale resectie bij eerste
mammasparende operatie voor DCIS

o.b.v. spreiding

Relevantie indicator
Irradicaliteit kan negatieve
behandelconsequenties hebben en is
derhalve ongewenst.

Onderbouwing norm
•
•
•

Zacht

Irradicaliteit kan negatieve
behandelconsequenties hebben en is
derhalve ongewenst.

•
•
•

3

% patiënten met een wachttijd van ≤5 weken tussen
diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie

Treeknorm (80%)

Zacht

Voor de patiënt is het onwenselijk lang te
moeten wachten op de neoadjuvante
chemotherapie. Enige tijd voor reflectie is
van belang voor de patiënt. Daarna is
snelle behandeling gewenst.

•
•
•
•

Beroepsgroepnorm <15%
Dica jaarrapportage landelijk gemiddelde irradicale
resectie: 2013 = 5%, 2012 = 5,5%
Dica jaarrapportage landelijk gemiddelde onbekend of
tumorweefsel in snijvlak aanwezig is: 2013 = 1,2%,
2012 = 50,7%
Beroepsgroep norm: ≤30%
Dica jaarrapportage landelijk gemiddelde irradicale
resectie: 2013 = 20%, 2012 23%
Dica jaarrapportage landelijk gemiddelde onbekend of
tumorweefsel in snijvlak aanwezig is: 2013 = 3%, 2012
= 2%
Streefnorm uit de NABON-nota is 90%1
Landelijke treeknorm is 80%
Dica jaarrapportage landelijk gemiddelde: 2013 = 76%,
2012 = 73%
De spreiding is een maat om onderlinge verschillen
tussen ziekenhuizen in beeld te brengen

1. VIKC, NABON-Nota: Handboek organisatie mammazorg: Vereniging van Integrale Kankercentra: 2008.
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Overzicht normen en onderbouwing

Handboek indicatoren en normen mammacarcinoom (III)
Indicator

4

5

6

7

VGZ
min. norm

Hard/
zacht

% patiënten met een wachttijd van ≤5 weken tussen
diagnose en eerste operatie (exclusief directe
reconstructie)

>90%

Zacht

Voor de patiënt is het onwenselijk lang te
moeten wachten op de operatie. Enige
tijd voor reflectie na diagnose is van
belang voor de patiënt. Daarna is snelle
behandeling gewenst.

•
•

Beroepsgroep norm is 90%
Dica jaarrapportage landelijk gemiddelde 2013 = 85%,
2012 = 84%

% patiënten met een wachttijd van ≤5 weken tussen
diagnose en eerste operatie met directe reconstructie

Treeknorm (80%)

Zacht

Indicatie voor verbeterpotentieel logistiek
en samenwerking tussen chirurg en
plastisch chirurg.

•
•

Geen beroepsgroepnorm
De Treeknorm is de streefnorm die weergeeft binnen
welke tijd een patiënt in principe recht op zorg zou
moeten hebben
Dica jaarrapportage landelijk gemiddelde 2013 = 49%,
2012 = 48%

% patiënten met een wachttijd van ≤5 weken tussen
operatie en aanvang adjuvante chemotherapie

Treeknorm (80%)

Zacht

Voor de patiënt is het onwenselijk lang te
moeten wachten op de chemotherapie na
operatie. Enige tijd voor reflectie na de
operatie is van belang voor de patiënt.
Daarna is snelle vervolgbehandeling
gewenst.

•
•

Geen beroepsgroepnorm.
De Treeknorm is de streefnorm die weergeeft binnen
welke tijd een patiënt in principe recht op zorg zou
moeten hebben
Dica jaarrapportage landelijk gemiddelde 2013 = 76%,
2012 = 71%

Alle patienten die daarvoor in
aanmerking komen, moeten in de
registratie worden opgenomen.

•

# patiënten van wie de informatie in de registratie
volledig is en geaccordeerd is door het
mammateam

100%

Zacht
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Relevantie indicator

Onderbouwing norm

•

VGZ verwacht dat ziekenhuizen sturen op volledige en
geaccordeerde registratie.
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Overzicht normen en onderbouwing

Handboek indicatoren en normen mammacarcinoom (IV)
Indicator

VGZ
min. norm

Hard/
zacht
Zacht

Relevantie indicator
•
•

8

Bejegening en informatie (D3)
Voldoende persoonlijke aandacht?

Zacht

9

Zacht
Kon u meebeslissen over uw behandelplan /
10 behandeling? (36)

11

•

Betreft een vraag waarop over het
algemeen laag gescoord wordt.

•

Betreft een vraag waarop over het
algemeen laag gescoord wordt.

Zijn de mogelijke gevolgen van deze eventuele
behandelingen met u besproken? (35)

Roze lintje BVN

Ja

Zacht

Handboek
normstelling
oncologie,
Coöperatie VGZ | Handboek
indicatoren,
versie
juli 2014 inkoop 2016
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx

Onderbouwing norm

Patiënt baseert keuzes/ afwegingen
op informatie.
Is bovendien een voorwaarde voor
Shared Decision Making (SDM)

Het roze lintje geeft een totaalbeeld van
de kwaliteit en patientervaring van een
ziekenhuis dat mammacare biedt.

Miletus hanteert voor de CQ een 3 sterren-systematiek.
(1 ster = ondergemiddeld, 2 sterren = gemiddeld, 3
sterren = bovengemiddeld) VGZ hanteert it.t. vorig jaar
ook een 3 sterrensystematiek.

•

Roze lintje betekent dat de zorgaanbieder voldoet aan
voorwaarden m.b.t. wachttijd, multi-disciplinair
mammateam en MDO.

19

Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen mammacarcinoom
Achtergrond: Relatie met landelijke en internationale normen en publicaties (volumenormen)

Indicator
Aantal patiënten met
B primair
mammacarcinoom
(invasief en/of DCIS)
dat is geopereerd

Min. norm
beroeps-groep

Overige landelijke
normen

Internationale
normen

Internationale
publicaties

≥50
(NVvH)

≥50 (Soncos)

≥50 per chirurg
(EUSOMA)1

≥70
(Skinner et al.,
2003)3

≥70 (CZ)

≥30 per chirurg
(BASO, UK)2

>250-500
(Chen et al., 2008)4

VGZ minimum
norm

VGZ optimum
norm

≥100

n.v.t.

≥300
(Tanke &
Ikkersheim, 2012)5

1. European Society of Breast Cancer Specialists, requirements of a specialist breast unit, www.eusoma.org; 2. Mansel et al. (1998), The British association of surgical oncology guidelines for surgeons in the management of symptomatic
breast disease in the UK (1998 revision), Eur J Sur Oncol, 24, 464-76; 3. Skinner et al. (2003), Breast Cancer: Do Specialists Make a Difference?, Annals of Surgical Oncology, 10(6), 606-615; 4. Chen et al. (2008), Does high surgeon and
hospital surgical volume raise the five-year survival rate for breast cancer? A population-based study, Breast Cancer Research and Treatment, 110(2), 349-356; 5. Tanke & Ikkersheim (2012) A new approach to the trade-off between
quality and accessibility of health care, Health Policy, 105, 282-7

Handboek
normstelling
oncologie,
Coöperatie VGZ | Handboek
indicatoren,
versie
juli 2014 inkoop 2016
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
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Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen mammacarcinoom (I)
Correlatie volume en kwaliteit ondersteund door literatuur en internationale normen
Er is wetenschappelijke literatuur die aantoont dat er een positieve relatie bestaat tussen ziekenhuisvolume en
overleving bij borstkankeroperaties. Het afkappunt voor hoogvolume varieert echter tussen deze studies (van
40-195 operaties/jaar)
•
De Nederlandse review van Gooiker et al. (2010)1 toont een positieve associatie aan tussen het aantal
mammaoperaties in een ziekenhuis en overleving/mortaliteit, maar kon geen afkappunt vaststellen door
de grote verscheidenheid in volumes
•
Twee studies (Guller, 2005; Simunovic, 2006) onderzochten de in-hospital mortaliteit na mammaoperatie.
De mortaliteit was laag (0.1-0.2%), maar significant lager voor hoog volume ziekenhuizen (gemiddelde
odds ratio 0.401)
•
Een onderzoek van Skinner et al. (2003)2 onder bijna 30.000 patiënten in 127 ziekenhuizen toont aan dat
de 5-jaarsoverleving 7-9% hoger is in ziekenhuizen met >70 ingrepen/jaar dan in ziekenhuizen met <35
ingrepen/jaar

1. Gooiker et al. (2010), A systematic review and meta-analysis of the volume outcome relationship in the surgical treatment of breast cancer. Are breast cancer patients better of with a high volume provider?, European Journal of Surgical
Oncology 36, S27-S35; 2. Skinner et al. (2003), Breast Cancer: Do Specialists Make a Difference?, Annals of Surgical Oncology, 10(6), 606-615; 3. Chen et al. (2008), Does high surgeon and hospital surgical volume raise the five-year
survival rate for breast cancer? A population-based study, Breast Cancer Research and Treatment, 110(2), 349-356; 4. Tanke & Ikkersheim (2012) A new approach to the trade-off between quality and accessibility of health care, Health
Policy, 105, 282-7; 5. European Society of Breast Cancer Specialists, requirements of a specialist breast unit, www.eusoma.org

Handboek
normstelling
oncologie,
Coöperatie VGZ | Handboek
indicatoren,
versie
juli 2014 inkoop 2016
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
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Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen mammacarcinoom (II)
Correlatie volume en kwaliteit ondersteund door literatuur en internationale normen
•
•

Daarnaast toont een studie van Chen et al. (2008)3 aan dat de 5-jaarsoverleving varieerde van 77,3%
voor hoog-volume ziekenhuizen (>585 operaties/jaar) tot 72.1% voor laag-volume ziekenhuizen (≤258
operaties/jaar);
Tanke en Ikkersheim (2012)4 concluderen dat een toename van de 5-jaarsoverleving na een operatie is
aangetoond tot 300 ingrepen/jaar

1. Gooiker et al. (2010), A systematic review and meta-analysis of the volume outcome relationship in the surgical treatment of breast cancer. Are breast cancer patients better of with a high volume provider?, European Journal of Surgical
Oncology 36, S27-S35; 2. Skinner et al. (2003), Breast Cancer: Do Specialists Make a Difference?, Annals of Surgical Oncology, 10(6), 606-615; 3. Chen et al. (2008), Does high surgeon and hospital surgical volume raise the five-year
survival rate for breast cancer? A population-based study, Breast Cancer Research and Treatment, 110(2), 349-356; 4. Tanke & Ikkersheim (2012) A new approach to the trade-off between quality and accessibility of health care, Health
Policy, 105, 282-7; 5. European Society of Breast Cancer Specialists, requirements of a specialist breast unit, www.eusoma.org

Handboek
normstelling
oncologie,
Coöperatie VGZ | Handboek
indicatoren,
versie
juli 2014 inkoop 2016
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
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Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen mammacarcinoom (III)
Correlatie volume en kwaliteit ondersteund door literatuur en internationale normen
Daarnaast lijkt er ook een duidelijk verband te zijn tussen het volume per chirurg en de kwaliteit van zorg
•
De review van Gooiker et al. (2010)1 identificeert 8 studies, waarvan 7 een betere overleving aantonen
voor hoog volume artsen. Ook hier varieerde het afkappunt voor hoog volume sterk tussen de
verschillende studies (van 10-100 operaties/jaar);
•
Chen et al. (2008)3 hebben middels Cox regressie analyses aangetoond dat het risico op mortaliteit bij
laag-volume chirurgen (≤44 operaties/jaar) 1,305 keer zo groot is als het risico bij hoog-volume chirurgen
(>201 operaties/jaar) (P < 0.001);
•
De European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA)5 heeft in 2010 het concept 'specialized
breast units' geïntroduceerd en stelt een norm voor van ≥ 50 ingrepen per chirurg per jaar.

1. Gooiker et al. (2010), A systematic review and meta-analysis of the volume outcome relationship in the surgical treatment of breast cancer. Are breast cancer patients better of with a high volume provider?, European Journal of Surgical
Oncology 36, S27-S35; 2. Skinner et al. (2003), Breast Cancer: Do Specialists Make a Difference?, Annals of Surgical Oncology, 10(6), 606-615; 3. Chen et al. (2008), Does high surgeon and hospital surgical volume raise the five-year
survival rate for breast cancer? A population-based study, Breast Cancer Research and Treatment, 110(2), 349-356; 4. Tanke & Ikkersheim (2012) A new approach to the trade-off between quality and accessibility of health care, Health
Policy, 105, 282-7; 5. European Society of Breast Cancer Specialists, requirements of a specialist breast unit, www.eusoma.org

Handboek
normstelling
oncologie,
Coöperatie VGZ | Handboek
indicatoren,
versie
juli 2014 inkoop 2016
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
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Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen mammacarcinoom (IV)
Correlatie volume en kwaliteit ondersteund door literatuur en internationale normen
De NVvH heeft een volumenorm gesteld van minimaal 50 operaties per jaar. In de optiek van VGZ is deze norm
te laag en zou deze moeten liggen op minimaal 100 operaties per jaar.
•
De norm van 100 /jaar is gebaseerd op de EUSOMA4 norm voor 50 ingrepen/ chirurg
en minimaal 2 chirurgen per ziekenhuis.

1. Gooiker et al. (2010), A systematic review and meta-analysis of the volume outcome relationship in the surgical treatment of breast cancer. Are breast cancer patients better of with a high volume provider?, European Journal of Surgical
Oncology 36, S27-S35; 2. Skinner et al. (2003), Breast Cancer: Do Specialists Make a Difference?, Annals of Surgical Oncology, 10(6), 606-615; 3. Chen et al. (2008), Does high surgeon and hospital surgical volume raise the five-year
survival rate for breast cancer? A population-based study, Breast Cancer Research and Treatment, 110(2), 349-356; 4. Tanke & Ikkersheim (2012) A new approach to the trade-off between quality and accessibility of health care, Health
Policy, 105, 282-7; 5. European Society of Breast Cancer Specialists, requirements of a specialist breast unit, www.eusoma.org

Handboek
normstelling
oncologie,
Coöperatie VGZ | Handboek
indicatoren,
versie
juli 2014 inkoop 2016
20140815 - Extern - Handboek indicatoren oncologie.pptx
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Colon – en rectumcarcinoom

Handboek
normstelling
oncologie, inkoop 2016
Coöperatie VGZ | Handboek
indicatoren,
Versie
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Colon- en rectumcarcinoom

Contractering colorectaalcarcinoom 2016: 3 harde VGZ en 5
zachte VGZ minimumnormen, 6 spiegelindicatoren
5 zachte VGZ minimumnormen

3 harde VGZ minimumnormen
•

• Instelling voldoet aan Soncosnormen voor colorectaal
A
carcinoom

2•

• # patiënten met een colonresectie (inclusief dubbeltumoren)
B

Kwaliteit
C
• # patiënten met een rectumresectie (inclusief dubbeltumoren)

Kwaliteit

3•
4•

5•

Handboek
normstelling
oncologie,
2016
Coöperatie VGZ | Handboek
indicatoren,
Versie
[vul datuminkoop
in]

% patiënten dat een resectie ondergaat i.v.m. een primair

1 coloncarcinoom, met een wachttijd van < 5 weken tussen

PA en enige vorm van therapie
% patiënten dat een resectie ondergaat i.v.m. een primair
rectumcarcinoom, met een wachttijd van < 5 weken tussen
PA en enige vorm van therapie
% patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een
primair rectumcarcinoom bij wie de circumferentiële
resectie marge (CRM) bekend is
% patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een
primair rectumcarcinoom bij wie de circumferentiële
resectie marge (CRM) positief is
% patiënten, dat een resectie ondergaat vanwege primair
colorectaalcarcinoom, bij wie de informatie in de registratie
volledig is
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Colon- en rectumcarcinoom

Contractering colon- en rectumcarcinoom in 2016 vindt
plaats o.b.v. 3 harde VGZ minimumnormen
Pijler
Goede Zorg

Kwaliteit

Indicator

Bron

VGZ
minimumnorm

VGZ
optimumnorm

A

Instelling voldoet aan Soncosnormen voor colorectaal carcinoom

Soncos

Ja

n.v.t.

B

# patiënten met een colonresectie (inclusief dubbeltumoren)

DSCA

>50

n.v.t.

C

# patiënten met een rectumresectie (inclusief dubbeltumoren)

DSCA

≥30

n.v.t.

Handboek
normstelling
oncologie,
2016
Coöperatie VGZ | Handboek
indicatoren,
Versie
[vul datuminkoop
in]
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Colon- en rectumcarcinoom

5 zachte VGZ minimumnormen om instellingen te
beoordelen obv. pijlers van 'goede zorg’ (I)
Pijler
Goede Zorg

Indicator
1
2

Kwaliteit

3
4
5

% patiënten dat een resectie ondergaat ondergaat
i.v.m. een primair coloncarcinoom, met een
wachttijd van < 5 weken tussen PA en enige vorm
van therapie
% patiënten dat een resectie ondergaat i.v.m. een
primair rectumcarcinoom, met een wachttijd van <
5 weken tussen PA en enige vorm van therapie
% patiënten dat een resectie ondergaat vanwege
een primair rectumcarcinoom bij wie de
circumferentiële resectie marge (CRM) bekend is
% patiënten dat een resectie ondergaat vanwege
een primair rectumcarcinoom bij wie de
circumferentiële resectie marge (CRM) positief is
% patiënten, dat een resectie ondergaat vanwege
primair colorectaalcarcinoom, bij wie de informatie
in de registratie volledig is
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normstelling
oncologie,
2016
Coöperatie VGZ | Handboek
indicatoren,
Versie
[vul datuminkoop
in]

Bron

VGZ minimum-norm

VGZ optimum-norm

DSCA

Treeknorm (80%)

n.v.t.

DSCA

Treeknorm (80%)

n.v.t.

DSCA

o.b.v. spreiding

n.v.t.

DSCA

o.b.v. spreiding

n.v.t.

DSCA

100%

n.v.t.
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Overzicht voorgestelde normen en onderbouwing

Handboek indicatoren en normen colon- en rectumcarcinoom (I)
Indicator
A

B

Instelling voldoet aan Soncosnormen voor
colorectaal carcinoom

# patiënten met een colonresectie (inclusief
dubbeltumoren)

VGZ
min. norm

Hard/
zacht

Ja

Hard

Soncosnormen zijn minimumnormen
door de beroepsgroep opgesteld.
Indicator voor op orde hebben van
infrastructuur voor colorectaalcarcinoom.

•
•

Normen zijn in 2012 voor het eerst bepaald.
Ziekenhuizen hebben inmiddels voldoende tijd gehad
om aan de infrastructurele eisen van Soncos te
voldoen.

>50

Hard

De kwaliteit neemt toe bij groter volume.
Daarnaast wordt de infrastructuur beter
benut bij hogere volumes.

•

De Soncos / NVVH norm is minimaal 50 colorectale
benigne en maligne resecties per jaar.
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat kwaliteit verder
toeneemt bij grotere volumes1,2; vandaar ook de
optimumnorm van 100 per jaar.
Colonresecties hebben een sterke relatie met andere
darmchirurgie. Als de norm voor colonresecties wordt
opgehoogd, worden hiermee mogelijk ook andere
ingrepen geraakt.

Relevantie indicator

Onderbouwing norm

•

•

C

# patiënten met een rectumresectie (inclusief
dubbeltumoren)

≥30

Hard

De kwaliteit neemt toe bij groter volume,
zoals aangetoond in literatuur1. Dit geldt
zeker voor technologische ingrepen zoals
rectumresecties, die vaak laparoscopisch
plaatsvinden.
Daarnaast vereist deze ingreep een
goede infrastructuur en organisatie-graad
van het ziekenhuis; dit wordt ook
onderkend door de beroepsgroep.
Ook is voldoende groot volume
randvoorwaarde voor betrouwbare
kwaliteitsinformatie en literatuur.

•

De Soncos / NVvH norm is 20/jaar. VGZ stelt voor om
deze op te hogen naar 30/jaar, vanwege aantal
argumenten:
•
Verschillende studies2 tonen aan dat kwaliteit
beter is bij volumes >40/jaar.
•
Bij volumes <20 begint 'gevarenzone' voor
kwaliteit, bij norm van 30 is kans dat ziekenhuis
in deze gevarenzone belandt kleiner.
•
Tot slot maakt een volume van 30+ ingrepen
betere infrastructuur en organisatiegraad van het
ziekenhuis mogelijk. Hierbij treedt juist een groot
verschil op tussen volume van 20 en 30.

1. Rogers et al. (2006), Relation of surgeon and hospital volume to processes and outcome of colorectal cancer surgery, Annals of Surgery, 244(6), 1003-11 2. Chowdhurry et al. (2007), A systematic review of the impact of volume of
surgery and specialization on patient outcome, Br J Surg, 94, 145-161
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[vul datuminkoop
in]
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Overzicht normen en onderbouwing

Handboek indicatoren en normen colon- en rectumcarcinoom (II)
Indicator
VGZ
min. norm

Hard/
zacht

% patiënten dat een resectie ondergaat i.v.m. een
primair coloncarcinoom, met een wachttijd van < 5
weken tussen PA en enige vorm van therapie

Treeknorm (80%)

Zacht

Voor de patiënt is het onwenselijk lang te
moeten wachten op een
vervolgbehandeling. Enige tijd voor
reflectie is van belang voor de patiënt.
Daarna is snelle behandeling gewenst.

•

Dica jaarrapportage landelijk gemiddelde 2013 = 71%

Treeknorm (80%)

Zacht

Voor de patiënt is het onwenselijk lang te
moeten wachten op een
vervolgbehandeling. Enige tijd voor
reflectie is van belang voor de patiënt.
Daarna is snelle behandeling gewenst.

•

Dica jaarrapportage landelijk gemiddelde 2013 = 49%

2

% patiënten dat een resectie ondergaat i.v.m. een
primair rectumcarcinoom, met een wachttijd van < 5
weken tussen PA en enige vorm van therapie

% patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een
primair rectumcarcinoom bij wie de circumferentiële
resectie marge (CRM) bekend is

o.b.v. spreiding

Zacht

3

De CRM staat expliciet in de conclusie
van het postoperatieve pathologieverslag
na rectumresectie voor primair
colorectaal carcinoom. De radicaliteit van
de resectie bij rectumcarcinoom is een
belangrijke maat voor de kwaliteit van de
behandeling en de prognose van de
patiënt.

o.b.v. spreiding

Zacht

4

% patiënten dat een resectie ondergaat vanwege
een primair rectumcarcinoom bij wie de
circumferentiële resectie marge (CRM) positief is

De radicaliteit van de resectie bij
rectumcarcinoom is een belangrijke maat
voor de kwaliteit van de behandeling en
de prognose van de patiënt.

1

Handboek
normstelling
oncologie,
2016
Coöperatie VGZ | Handboek
indicatoren,
Versie
[vul datuminkoop
in]

Relevantie indicator

Onderbouwing norm

•

•
•

Groene vinkje (2013): bij minimaal 90 % van de
patiënten met een rectumcarcinoom

Dica jaarrapportage landelijk gemiddelde 2013 = 4,9%
De spreiding is een maat om onderlinge verschillen
tussen ziekenhuizen in beeld te brengen
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Overzicht normen en onderbouwing

Handboek indicatoren en normen colon- en rectumcarcinoom (III)
Indicator

5

% patiënten, dat een resectie ondergaat vanwege
primair colorectaal carcinoom, bij wie de informatie in
de registratie volledig is

VGZ
min. norm

Hard/
zacht

100%

Zacht

Handboek
normstelling
oncologie,
2016
Coöperatie VGZ | Handboek
indicatoren,
Versie
[vul datuminkoop
in]

Relevantie indicator
Alle patienten die daarvoor in aanmerking
komen, moeten in de registratie worden
opgenomen.

Onderbouwing norm
•

VGZ verwacht dat ziekenhuizen sturen op volledige en
geaccordeerde registratie.
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Colon- en rectumcarcinoom

6 spiegelindicatoren om inzicht te verkrijgen voor de
inkoop 2017
Pijler
Goede Zorg

Indicator
I

II

Kwaliteit

III
IV
V
VI

% patiënten dat een resectie ondergaat vanwege
primair stadium II coloncarcinoom (PT3-4N0M0)
bij wie 10 of meer lymfeklieren uit het
resectiepreparaat zijn onderzocht
% patiënten dat een resectie ondergaat vanwege
een primair coloncarcinoom, dat een
gecompliceerd beloop heeft (over 2014)
% patiënten dat een resectie ondergaat vanwege
een primair rectumcarcinoom, dat een
gecompliceerd beloop heeft (over 2014)
% patiënten dat een resectie ondergaat vanwege
een primair coloncarcinoom, dat binnen 30 dagen
of tijdens de opname overlijdt
% patiënten dat een resectie ondergaat vanwege
een primair rectumcarcinoom, dat binnen 30
dagen of tijdens de opname overlijdt
% patiënten dat een resectie ondergaat vanwege
een primair colorectaal carcinoom bij wie failure to
rescue optreedt

Handboek
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oncologie,
2016
Coöperatie VGZ | Handboek
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Versie
[vul datuminkoop
in]

Bron

VGZ minimum-norm

VGZ optimum-norm

DSCA

Spiegelinformatie

n.v.t.

DSCA

Spiegelinformatie

n.v.t.

DSCA

Spiegelinformatie

n.v.t.

DSCA

Spiegelinformatie

n.v.t.

DSCA

Spiegelinformatie

n.v.t.

DSCA

Spiegelinformatie

n.v.t.
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Overzicht onderbouwing

Handboek spiegelindicatoren en normen colon- en
rectumcarcinoom (I)
Indicator

I

II

III

VGZ
min. norm

Hard/
zacht

% patiënten dat een resectie ondergaat vanwege
primair stadium II coloncarcinoom (PT3-4N0M0) bij
wie 10 of meer lymfeklieren uit het resectiepreparaat
zijn onderzocht

spiegelinformatie
(nieuwe indicator)

Zacht

% patiënten dat een resectie ondergaat vanwege
een primair coloncarcinoom, dat een gecompliceerd
beloop heeft (over 2014)

spiegelinformatie
(nieuwe indicator)

% patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een
primair rectumcarcinoom, dat een gecompliceerd
beloop heeft (over 2014)

spiegelinformatie
(nieuwe indicator)

Zacht

Zacht
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[vul datuminkoop
in]

Relevantie indicator

Onderbouwing norm

Naarmate het aantal onderzochte
lymfeklieren hoger is, kan een betere
schatting worden gemaakt van het
stadium en de prognose. Voor de selectie
van patiënten met TNM II tumoren met
een verhoogd risico wordt in toenemende
mate een aantal van minder dan 10
lymfeklieren gebruikt, derhalve lijkt het
zinvol om een minimum van 10
lymfeklieren aan te houden.

•
•

Indicator geeft een beeld van % patienten
waarbij na resectie van coloncarcinoom
complicaties zijn opgetreden. Geeft
inzicht in de geleverde kwaliteit van zorg.

•
•

Indicator geeft een beeld van % patienten
waarbij na resectie van rectumcarcinoom
complicaties zijn opgetreden. Geeft
inzicht in de geleverde kwaliteit van zorg.

•
•

•
•

•
•

•
•

N.v.t.
Valt onder disclaimer (pas na dataverificatie
beschikbaar).
Enkel voor spiegelinformatie ter bespreking.
Niet zichtbaar maken op V&K

N.v.t.
Valt onder disclaimer (pas na dataverificatie
beschikbaar).
Enkel voor spiegelinformatie ter bespreking
Niet zichtbaar maken op V&K
N.v.t.
Valt onder disclaimer (pas na dataverificatie
beschikbaar).
Enkel voor spiegelinformatie ter bespreking
Niet zichtbaar maken op V&K
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Overzicht onderbouwing

Handboek spiegelindicatoren en normen colon- en
rectumcarcinoom (II)
Indicator

IV

V

VI

VGZ
min. norm

Hard/
zacht

% patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een
primair coloncarcinoom, dat binnen 30 dagen of tijdens
de opname overlijdt

spiegelinformatie
(nieuwe indicator)

Zacht

% patiënten dat een resectie ondergaat vanwege
een primair rectumcarcinoom, dat binnen 30 dagen
of tijdens de opname overlijdt

Spiegelinformatie
(nieuwe indicator)

% patiënten dat een resectie ondergaat vanwege
een primair colorectaal carcinoom bij wie failure to
rescue optreedt

Spiegelinformatie
(nieuwe indicator)

Zacht

Zacht
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Relevantie indicator

Onderbouwing norm

% patienten dat binnen 30 dagen of
tijdens de operatie overlijdt. Geeft inzicht
in de geleverde kwaliteit van zorg.

•

% patienten dat binnen 30 dagen of
tijdens de operatie overlijdt. Geeft inzicht
in de geleverde kwaliteit van zorg.

•

% patienten bij wie een complicatie
optreedt en binnen 30 dagen of tijdens de
opname overlijdt. Geeft inzicht in de
geleverde kwaliteit van zorg.

•

•
•

•
•

•
•

Valt onder disclaimer (pas na dataverificatie
beschikbaar)
Enkel voor spiegelinformatie ter bespreking
Niet zichtbaar maken op V&K
Valt onder disclaimer (pas na dataverificatie
beschikbaar).
Enkel voor spiegelinformatie ter bespreking
Niet zichtbaar maken op V&K
Valt onder disclaimer (pas na dataverificatie
beschikbaar).
Enkel voor spiegelinformatie ter bespreking
Niet zichtbaar maken op V&K
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Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen colorectaal carcinoom
Achtergrond: Relatie met landelijke en internationale normen en publicaties (volumenormen)
Min. norm
beroeps-groep

Overige landelijke
normen

Internationale
normen

Internationale
publicaties

VGZ minimum
norm

VGZ optimum
norm

B # patiënten met een
colonresectie (inclusief
dubbeltumoren)

≥50
(NVvH)

≥50
(Soncos, ZN)

-

≥40 per chirurg
(Rogers et al.,
2006)1

≥50

n.v.t.

# patiënten met een
C rectumresectie
(inclusief
dubbeltumoren)

≥20
(NVvH)

≥20
(Soncos, ZN)

-

≥40 per chirurg
(Rogers et al.,
2006)1

≥30

n.v.t.

Indicator

1. Rogers et al. (2006), Relation of surgeon and hospital volume to processes and outcome of colorectal cancer surgery, Annals of Surgery, 244(6), 1003-11

Coöperatie VGZ |

Handboek normstelling oncologie, inkoop 2016
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Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen colorectaal carcinoom (I)
Correlatie volume en kwaliteit ondersteund door literatuur en internationale normen
Verschillende wetenschappelijke studies tonen aan dat er een positieve relatie bestaat tussen volume per

ziekenhuis en/of chirurg en de kwaliteit bij colon resecties:
•

De systematische review van Chowdhury (2007)2 concludeert een significant positieve correlatie tussen
volume van zowel het ziekenhuis als de specifieke chirurg en kwaliteit bij de chirurgische ingreep bij
colorectaal carcinoom;

•

Rogers et al. (2006)1 concluderen dat zowel ziekenhuisvolume als arts volume de overleving na operatie
verbetert. Zij geven aan dat de postoperatieve sterfte lager is en ook de 5-jaars overleving beter is bij een
volume van >40/ jaar per chirurg;

•

In een meta-analyse door het KWF (2011)3 wordt geconcludeerd dat chirurgie voor coloncarcinoom in een
hoogvolume centrum of door een hoogvolume chirurg een lagere operatiesterfte en een betere 5-jaars
overlevingskans geeft. Van de onderzochte ingrepen was het effect het sterkst bij coloncarcinoom, al kon
door de veelheid aan onderliggende volumes geen precies afkappunt worden vastgesteld.

1. Rogers et al. (2006), Relation of surgeon and hospital volume to processes and outcome of colorectal cancer surgery, Annals of Surgery, 244(6), 1003-11 2. Chowdhurry et al. (2007), A systematic review of the impact of volume of
surgery and specialization on patient outcome, Br J Surg, 94, 145-161 3. KWF (2011), Kanker in Nederland tot 2020; Trends en prognoses, Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding
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Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen colorectaal carcinoom (II)
Correlatie volume en kwaliteit ondersteund door literatuur en internationale normen
VGZ hanteert een minimumnorm >50 colonresecties per jaar per ziekenhuis. Deze minimumnorm is in lijn met

de norm zoals voorgesteld door de NVvH, al zijn er voldoende aanwijzingen in de literatuur voor toenemende
kwaliteit bij grotere volumes, ook boven de 50 ingrepen/jaar:
•

Colonresecties hebben een sterke relatie met andere darmchirurgie die door VGZ wordt gezien als
'basiszorg‘.

•

Indien de minimumnorm t.a.v. colonresecties zou worden opgehoogd, zou een aantal ziekenhuizen deze
niet meer kunnen uitvoeren maar wel nog steeds andere darmchirurgie aanbieden, hetgeen juist ten koste
zou kunnen gaan van de kwaliteit van deze chirurgie.
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Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen rectumcarcinoom
Correlatie volume en kwaliteit bij rectumca. ondersteund door internationale literatuur
Studie
I

II

Land en
jaar
1999
2010

Auteur

Indicator focus

Harmon et al, Annals of
Surgery

-

Archampong et al, The
Surgeon

-

Niveau

Volume-kwaliteit
correlatie

Voorgestelde
volumenorm

+

>40

++

>10

Risk of permanent stoma

++

>18

-

Risk of permanent stoma

+

>10

In-hospital mortality

III

2009

E. Syk, Karolinska
Institutet

-

Local recurrence

++

>40

IV

2013

Hohenberger et al, Int J
Colorectal Dis

-

Postoperative mortality
5-year mortality

+
+

>3
>7-23

V

2002

Schrag et al, Annals of
Surgery

-

30-day mortality

0

na

+

>1-5

-

2-year mortality

+

>4-12

+

>1-5

+

na

VI

2012

Archampong et al,
Cochrane

-

Meta-study on several outcome
measures

Individuele chirurg

Ziekenhuis

+

>40

+

>5-20

Noot: Voorgestelde volumenorm ('afkappunt') is afhankelijk van de in de betreffende studies meegenomen volumes per ziekenhuis. In een aantal studies is het volume per ziekenhuis overwegend klein, waardoor ook niet met zekerheid
een hogere volumenorm kan worden vastgesteld.
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Longcarcinoom
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Longcarcinoom

Contractering longcarcinoom 2016: 3 harde VGZ
minimumnormen en 4 zachte VGZ minimumnorm (I)
4 zachte VGZ minimumnorm

3 harde VGZ minimumnormen
•

• Instelling voldoet aan Soncosnormen voor longcarcinoom
A
•

het MDO, met een wachttijd van ≤ 21 dagen tussen het
laatste MDO en de chirurgische behandeling

# anatomische parenchymresecties in de vorm van een

B segmentresectie, lobectomie of pneumonectomie, dat is

Kwaliteit

verricht op de ziekenhuislocatie voor benigne of maligne
pathologie

C
• # longoperaties en mediastinoscopieën

% patiënten, dat een electieve resectie onderging vanwege

1 primair niet-kleincellig longcarcinoom, dat besproken is in
2• % patiënten dat een operatie ondergaat in verband met

Kwaliteit

een niet-kleincellig longcarcinoom en geregistreerd is in de
DLSA, waarbij de informatie in de registratie volledig is

3• % geopereerde patiënten met een niet-kleincellig

longcarcinoom dat preoperatief in een multidisciplinair team
(MDO) wordt besproken

geopereerde patiënten met een niet-kleincellig
4• %
longcarcinoom dat postoperatief in een multidisciplinair
team (MDO) wordt besproken

Handboek
normstelling
oncologie,
2016
Coöperatie VGZ | Handboek
indicatoren,
Versie
[vul datuminkoop
in]

40

Longcarcinoom

Contractering longcarcinoom in 2016 vindt plaats o.b.v. 3
harde VGZ minimumnormen (II)
Pijler
Goede Zorg

Indicator
A

Kwaliteit

B
C

Instelling voldoet aan Soncosnormen voor longcarcinoom
# anatomische parenchymresecties in de vorm van een
segmentresectie, lobectomie of pneumonectomie, dat is verricht
op de ziekenhuislocatie voor benigne of maligne pathologie
# longoperaties en mediastinoscopieën
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Bron

VGZ
minimumnorm

VGZ
optimumnorm

Soncos

Ja

n.v.t.

DSLA

>30

n.v.t.

DSLA

>50

n.v.t.

41

Longcarcinoom

4 zachte VGZ minimumnorm om instellingen te beoordelen
obv. pijlers van 'goede zorg’
Pijler
Goede Zorg

Indicator
1

Kwaliteit

2

3
4

% patiënten, dat een electieve resectie onderging
vanwege primair niet-kleincellig longcarcinoom,
dat besproken is in het MDO, met een wachttijd
van ≤ 21 dagen tussen het laatste MDO en de
chirurgische behandeling
% patiënten dat een operatie ondergaat in
verband met een niet-kleincellig longcarcinoom en
geregistreerd is in de DLSA, waarbij de informatie
in de registratie volledig is
% geopereerde patiënten met een niet-kleincellig
longcarcinoom dat preoperatief in een
multidisciplinair team (MDO) wordt besproken
% geopereerde patiënten met een niet-kleincellig
longcarcinoom dat postoperatief in een
multidisciplinair team (MDO) wordt besproken
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Bron

VGZ minimum-norm

VGZ optimum-norm

DLSA

o.b.v. spreiding

n.v.t.

DSLA

100%

n.v.t.

DLSA

100%

n.v.t.

DLSA

100%

n.v.t.
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Overzicht normen en onderbouwing

Handboek indicatoren en normen longcarcinoom (I)
VGZ
min. norm

Hard/
zacht

Ja

Hard

Soncosnormen zijn minimumnormen
door het veld opgesteld. Indicator voor
op orde hebben van oncologische
infrastructuur voor longcarcinoom.

•
•

Normen zijn in 2012 voor het eerst bepaald.
Ziekenhuizen hebben inmiddels voldoende tijd gehad
om aan de infrastructurele eisen van Soncos te
voldoen.

# anatomische parenchymresecties in de vorm van
een segmentresectie, lobectomie of
pneumonectomie, dat is verricht op de
ziekenhuislocatie voor benigne of maligne pathologie

>30

Hard

De indicator is van belang om vast te
stellen of chirurgen voldoende
hoogcomplexe ingrepen uitvoeren.

•

Beroepsgroepnorm NVT is >50 anatomische resecties
van de long (lobectomie of pneumonectomie, inclusief
radicale dissectie van thoracale structuren).
Beroepsgroepnorm NvVH is >20 longresecties
(segmentresectie, lobectomie of pneumonectomie) per
jaar. (zie ook SONCOS)

# longoperaties en mediastinoscopieën

>50

Indicator
A

B

Instelling voldoet aan Soncosnormen voor
longcarcinoom

Relevantie indicator

Onderbouwing norm

•

Hard

C

De indicator is van belang om vast te
stellen of er voldoende brede expertise is
t.a.v. het uitvoeren van longoperaties.

•

•
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Beroepsgroepnorm NVT is >50 anatomische resecties
van de long (lobectomie of pneumonectomie, inclusief
radicale dissectie van thoracale structuren).
Beroepsgroepnorm NvVH is >20 longresecties
(segmentresectie, lobectomie of pneumonectomie) per
jaar. (zie ook SONCOS)
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Overzicht normen en onderbouwing

Handboek indicatoren en normen longcarcinoom (II)
VGZ
min. norm

Hard/
zacht

% patiënten, dat een electieve resectie onderging
vanwege primair niet-kleincellig longcarcinoom, dat
besproken is in het MDO, met een wachttijd van ≤
21 dagen tussen het laatste MDO en de
chirurgische behandeling

o.b.v. spreiding

Zacht

Indicator geeft inzicht in wachttijd. Voor
de patiënt is het onwenselijk lang te
moeten wachten op reactie MDO.

•

De spreiding is een maat om onderlinge verschillen
tussen ziekenhuizen in beeld te brengen

% patiënten dat een operatie ondergaat in verband
met een niet-kleincellig longcarcinoom en
geregistreerd is in de DLSA, waarbij de informatie in
de registratie volledig is

100%

Zacht

Alle patienten die daarvoor in
aanmerking komen, moeten in de
registratie worden opgenomen.

•

2

VGZ verwacht dat ziekenhuizen sturen op volledige en
geaccordeerde registratie.

% geopereerde patiënten met een niet-kleincellig
longcarcinoom dat preoperatief in een
multidisciplinair team (MDO) wordt besproken

100%

Zacht

Behandeling van longcarcinoom is bij
uitstek multidisciplinair. Indicator geeft
inzicht in hoeverre de behandeling in
een MDO wordt besproken.

•

3

Alle patienten met longcarcinoom dienen in een MDO
besproken te worden.

100%

Zacht

Behandeling van longcarcinoom is bij
uitstek multidisciplinair. Indicator geeft
inzicht in hoeverre de behandeling in
een MDO wordt besproken.

•

Alle patienten met longcarcinoom dienen in een MDO
besproken te worden.

Indicator
1

4

% geopereerde patiënten met een niet-kleincellig
longcarcinoom dat postoperatief in een
multidisciplinair
team (MDO) wordt besproken
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Relevantie indicator

Onderbouwing norm
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Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen longcarcinoom
Achtergrond: Relatie met landelijke en internationale normen en publicaties (harde normen)
Min. norm
beroepsgroep

Indicator
•

B

C

# anatomische
parenchymresecties in de
vorm van een
segmentresectie, lobectomie
of pneumonectomie, dat is
verricht op de
ziekenhuislocatie voor
benigne of maligne
pathologie;
# longoperaties en
mediastinoscopieën

•

Overige landelijke
normen

Internationale
normen

Internationale
publicaties

Beroepsgroepnorm
NVT is >50
anatomische
resecties van de long
(lobectomie of
pneumonectomie,
inclusief radicale
dissectie van
thoracale structuren).
Beroepsgroepnorm
NvVH is >20
longresecties
(segmentresectie,
lobectomie of
pneumonectomie)
per jaar. (zie ook
SONCOS)

VGZ minimum
norm

VGZ optimum
norm

≥30
≥70
(Lüchtenborg
et al., 2013)1

of

n.v.t.

≥50

1. Lüchtenborg et al. (2013), High Procedure Volume Is Strongly Associated With Improved Survival After Lung Cancer Surgery, J Clin Oncol 31(25), 3141-6

Handboek
normstelling
oncologie,
Coöperatie VGZ | Handboek
indicatoren,
versie
juli 2014 inkoop 2016

45

Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen longcarcinoom (I)
Correlatie volume en kwaliteit ondersteund door literatuur en internationale normen
Er is een duidelijk verband tussen volume en kwaliteit bij resecties i.v.m. primair longcarcinoom:

•

Bach et al. (2001)1 tonen aan dat ziekenhuisvolume positief geassocieerd is met 5-jaars overleving en het
optreden van post-operatieve complicaties.

•

Tracy & Zelmer (2005)2 geven aan dat bij longchirurgie de 30-dagen mortaliteit met 3% afneemt bij iedere
10 additionele procedures.

•

Een studie van Lüchtenborg et al. (2013)3 toont aan dat grote ziekenhuisvolumes voor chirurgie bij
longkanker sterk geassocieerd zijn met overleving:
-

Vergeleken met ziekenhuizen met volumes <70 ingrepen/jaar hadden ziekenhuizen met grotere
volumes betere overleving binnen 30 dagen, tot 1 jaar en zelfs > 1 jaar na de ingreep.

-

Ziekenhuizen met volumes >150 ingrepen/jaar behaalden betere resultaten dan ziekenhuizen in de
tussencategorie (tussen 70 en 150 ingrepen/jaar).

1. Bach et al. (2001), The Influence of Hospital Volume on Survival after Resection for Lung Cancer, N Engl J Med, 345, 181-188 2. Tracey & Zelmer (2005), Volumes and Outcomes for Surgical Services in Canada , www.longwoods.com,
Healthcare Quartely, Oct, 28-30 3. Lüchtenborg et al. (2013), High Procedure Volume Is Strongly Associated With Improved Survival After Lung Cancer Surgery, J Clin Oncol 31(25), 3141-6
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Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen longcarcinoom (II)
Correlatie volume en kwaliteit ondersteund door literatuur en internationale normen
In Nederland zijn door de twee betrokken beroepsgroepen verschillende volumenormen t.a.v. de chirurgische

behandeling van longkanker vastgesteld:
•

De Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) heeft in 2011 een volumenorm van ≥50
ingrepen/jaar vastgesteld voor alle ingrepen bij primair longcarcinoom.

•

De Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie (NVvL, onderafdeling van de NVvH) hanteert de NVvH

volumenorm van 20 ingrepen/jaar voor longresecties.

1. Bach et al. (2001), The Influence of Hospital Volume on Survival after Resection for Lung Cancer, N Engl J Med, 345, 181-188 2. Tracey & Zelmer (2005), Volumes and Outcomes for Surgical Services in Canada , www.longwoods.com,
Healthcare Quartely, Oct, 28-30 3. Lüchtenborg et al. (2013), High Procedure Volume Is Strongly Associated With Improved Survival After Lung Cancer Surgery, J Clin Oncol 31(25), 3141-6
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Slokdarm- en maagcarcinoom
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Maag- en slokdarmcarcinoom

Contractering maag- en slokdarmchirurgie 2016: 2 harde en 5
zachte VGZ minimumnormen, 4 spiegelindicatoren
5 zachte VGZ minimumnormen

2 harde VGZ minimumnormen
• Instelling voldoet aan Soncosnormen voor slokdarm- en
A

Kwaliteit

•

B

•

% patiënten dat een operatie ondergaat in verband met
een slokdarm- of maagcarcinoom met een wachttijd van <5
weken tussen diagnose en behandeling (datum start neoadjuvante behandeling of datum operatie)

2•

# patiënten dat een open-dicht operatie (eventueel bypass)
ondergaat vanwege een slokdarm- of maagcarcinoom

3•

% patiënten dat een operatie ondergaat ivm slokdarm- of
maagcarcinoom dat voorafgaand aan de operatie begeleid
wordt door een diëtist
% patiënten dat een operatie ondergaat in verband met
een slokdarm- of maagcarcinoom en geregistreerd is in de
DUCA, waarbij de informatie in de registratie volledig is
% geopereerde patiënten met een slokdarm- of
maagcarcinoom dat preoperatief in een multidisciplinair
team wordt besproken

1

maagcarcinoom
# patiënten dat een operatie ondergaat vanwege een
slokdarm- of maagcarcinoom, uitgesplitst naar aantal
curatieve resecties, aantal palliatieve resecties en aantal
profylactische maagresecties (exclusief open-dicht
procedures)

Kwaliteit

•

4

5•
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Maag- en slokdarmcarcinoom

Contractering maag- en slokdarmcarcinoom in 2016 vindt
plaats o.b.v. 2 harde VGZ minimumnormen
Pijler
Goede Zorg

Indicator
A

Instelling voldoet aan Soncosnormen voor slokdarm- en
maagcarcinoom

B

# patiënten dat een operatie ondergaat vanwege een slokdarm- of
maagcarcinoom, uitgesplitst naar aantal curatieve resecties, aantal
palliatieve resecties en aantal profylactische maagresecties
(exclusief open-dicht procedures)

Kwaliteit
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Bron

VGZ
minimumnorm

VGZ
optimumnorm

Soncos

Ja

n.v.t.

DUCA

>30 (maag of
slokdarmresecties)
of
>50 (maag- en
slokdarmresecties
gezamenlijk)

n.v.t.

50

Maag- en slokdarmcarcinoom

5 zachte VGZ minimumnormen om instellingen te
beoordelen obv. pijlers van 'goede zorg’
Pijler
Goede Zorg

Indicator

Bron

VGZ minimum-norm

VGZ optimum-norm

DUCA

Treeknorm (80%)

n.v.t.

DUCA

o.b.v. spreiding

n.v.t.

DUCA

o.b.v. spreiding

n.v.t.

DUCA

100%

n.v.t.

DUCA

100%

n.v.t.

% patiënten dat een operatie ondergaat in

1 verband met een slokdarm- of maagcarcinoom

2

Kwaliteit

3

4
5

met een wachttijd van <5 weken tussen diagnose
en behandeling (datum start neo-adjuvante
behandeling of datum operatie)
# patiënten dat een open-dicht operatie
(eventueel bypass) ondergaat vanwege een
slokdarm- of maagcarcinoom
% patiënten dat een operatie ondergaat ivm
slokdarm- of maagcarcinoom dat voorafgaand aan
de operatie begeleid wordt door een diëtist
% patiënten dat een operatie ondergaat in
verband met een slokdarm- of maagcarcinoom en
geregistreerd is in de DUCA, waarbij de informatie
in de registratie volledig is
% geopereerde patiënten met een slokdarm- of
maagcarcinoom dat preoperatief in een
multidisciplinair team wordt besproken
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Overzicht normen en onderbouwing

Handboek indicatoren en normen slokdarm- en maagcarcinoom (I)
Indicator
A

B

Instelling voldoet aan Soncosnormen voor slokdarmen maagcarcinoom

# patiënten dat een operatie ondergaat vanwege
een slokdarm- of maagcarcinoom, uitgesplitst naar
aantal curatieve resecties, aantal palliatieve
resecties en aantal profylactische maagresecties
(exclusief open-dicht procedures)

VGZ
min. norm

Hard/
zacht

Ja

Hard

Soncosnormen zijn minimumnormen
door het veld opgesteld. Indicator voor
op orde hebben van oncologische
infrastructuur voor slokdarm- en
maagcarcinoom.

•
•

Normen zijn in 2012 voor het eerst bepaald.
Ziekenhuizen hebben inmiddels voldoende tijd gehad
om aan de infrastructurele eisen van Soncos te
voldoen.

>30 (maag- of
slokdarmresectie)
of
>50 (maag- en
slokdarmresectie
gezamenlijk)

Hard

Kwaliteit neemt toe bij groter volume.
Daarnaast wordt infrastructuur beter
benut bij hoge volumes.

•
•
•
•

NVvH/SONCOS heeft norm gesteld ≥20 ingrepen/jaar.
Slokdarmresecties: Soncos 2013; 646 ingrepen in NL
Maagresecties:SONCOS 2013; 538 ingrepen in NL
De uitkomsten van de behandeling van maagcarcinoom
en slokdarmcarcinoom worden beter bij centralisatie1. 2
VGZ stelt een norm ≥30 ingrepen/jaar voor maag- en
voor slokdarmresecties o.b.v. ondersteunende
literatuur.1-2
Bij een combinatie geldt de norm van ≥50 ingrepen/jaar
( >20 maag- en >30 slokdarmresecties).

Relevantie indicator

Onderbouwing norm

•

•

1. Dikken (2012), Centralisatie van eosofagusresecties, maar niet van maagresecties in Nederland: de relatie tussen ziekenhuisvolume, ziekenhuistype, mortaliteit en lange termijnoverleving, Proefschrift LUMC 2. Dikken et al. (2013),
Differences in outcomes of oesophageal and gastric cancer surgery across Europe, British Journal of Surgery, 100, 83–94
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Overzicht normen en onderbouwing

Handboek indicatoren en normen slokdarm- en maagcarcinoom (II)
Indicator

1

2

% patiënten dat een operatie ondergaat in verband
met een slokdarm- of maagcarcinoom met een
wachttijd van <5 weken tussen diagnose en
behandeling (datum start neo-adjuvante behandeling
of datum operatie)

# patiënten dat een open-dicht operatie (eventueel
bypass) ondergaat vanwege een slokdarm- of
maagcarcinoom

VGZ
min. norm

Hard/
zacht

Treeknorm (80%)

Zacht

Er is nog onvoldoende wetenschappelijk
bewijs dat langere wachttijden
daadwerkelijk leiden tot slechtere
overleving. Echter, uit literatuur blijkt wel
dat de negatieve psychosociale gevolgen
van wachttijden groot zijn. Vanwege het
levensbedreigende karakter van de ziekte
staan patiënten met (verdenking op)
kanker onder grote psychosociale druk
tijdens het wachten op een uitslag van
diagnostisch onderzoek, aanvullend
diagnostisch onderzoek en behandeling.
Wachttijden >5 weken tussen diagnose
maag- of slokdarmcarcinoom en start van
de behandeling zijn vanuit patiëntenperspectief onwenselijk.

•

Treeknorm is 80%.

o.b.v. spreiding

Zacht

Een hoog aantal open-dicht operaties kan
betekenen dat de pre-operatieve work-up
niet optimaal was, of het MDO
onvoldoende was.

•

De spreiding is een maat om onderlinge verschillen
tussen ziekenhuizen in beeld te brengen.
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Relevantie indicator

Onderbouwing norm
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Overzicht normen en onderbouwing

Handboek indicatoren en normen slokdarm- en maagcarcinoom (III)
Indicator

3

4

% patiënten dat een operatie ondergaat i.v.m.
slokdarm- of maagcarcinoom dat voorafgaand aan de
operatie begeleid wordt door een diëtist

% patiënten dat een operatie ondergaat in verband
met een slokdarm- of maagcarcinoom en
geregistreerd is in de DUCA, waarbij de informatie in
de registratie volledig is

VGZ
min. norm

Hard/
zacht

o.b.v. spreiding

Zacht

Ondervoeding heeft een negatieve
invloed op de uitkomsten van operaties.
Ondervoede patiënten hebben een
grotere kans op het optreden van
postoperatieve complicaties, langere
opnameduur en verminderde
gewichtstoename. Dit geldt met name na
abdominale grote chirurgische ingrepen.
Een goed voedingsbeleid, uitgezet en
begeleid door een diëtiste heeft een
positieve invloed op de kwaliteit van zorg.

•

VGZ streeft er naar dat zoveel mogelijk patienten preoperatief begeleid worden door een dietiste i.v.m. een
betere uitkomst

100%

Zacht

Alle patienten die daarvoor in aanmerking
komen, moeten in de registratie worden
opgenomen.

•

VGZ verwacht dat ziekenhuizen sturen op volledige en
geaccordeerde registratie.
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Relevantie indicator

Onderbouwing norm

54

Overzicht normen en onderbouwing

Handboek indicatoren en normen slokdarm- en maagcarcinoom (IV)
Indicator
5

% geopereerde patiënten met een slokdarm- of
maagcarcinoom dat preoperatief in een
multidisciplinair team wordt besproken

VGZ
min. norm

Hard/
zacht

100%

Zacht

Relevantie indicator
De behandeling van patiënten met
kanker vereist op elkaar afgestemde
deskundigheid vanuit verscheidene
disciplines. Door het beschikbaar komen
van verbeterde behandelingen die
gebruik maken van zowel chirurgische,
radiotherapeutische als medicinale
interventies, is overleg al direct na de
diagnostische fase in steeds meer
situaties gewenst. Een bespreking in
multidisciplinair verband kan daarbij
bijdragen aan optimale behandeling van
oncologische patiënten volgens de
landelijke richtlijnen.
De uitkomst van het MDO moet worden
vastgelegd in een behandelplan en aan
alle betrokkenen worden
gecommuniceerd.

Onderbouwing norm
•

Alle patienten met slokdarm- of maagcarcinoom dienen
in een MDO besproken te worden.

1. Dikken (2012), Centralisatie van eosofagusresecties, maar niet van maagresecties in Nederland: de relatie tussen ziekenhuisvolume, ziekenhuistype, mortaliteit en lange termijnoverleving, Proefschrift LUMC 2. Dikken et al. (2013),
Differences in outcomes of oesophageal and gastric cancer surgery across Europe, British Journal of Surgery, 100, 83–94
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Maag- en slokdarmcarcinoom

4 spiegelindicatoren om inzicht te verkrijgen voor de
inkoop 2017
Pijler
Goede Zorg

Indicator

Bron

VGZ minimum-norm

VGZ optimum-norm

DUCA

Spiegelinformatie

n.v.t.

DUCA

Spiegelinformatie

n.v.t.

DUCA

Spiegelinformatie

n.v.t.

DUCA

spiegelinformatie

n.v.t.

% patiënten dat een curatieve resectie ondergaat

I vanwege een primair slokdarm- of

II

Kwaliteit
III

IV

maagcarcinoom, waarbij de snijranden vrij zijn van
tumorcellen
% patiënten dat een curatieve resectie ondergaat
vanwege een primair slokdarm- of
maagcarcinoom, waarbij sprake is van een
gecompliceerd beloop
% patiënten dat een curatieve resectie ondergaat
vanwege een primair slokdarm- of
maagcarcinoom, waarbij sprake is van failure-torescue
% patiënten dat een curatieve resectie ondergaat
vanwege een primair slokdarm- of
maagcarcinoom dat binnen 30 dagen na de
operatie en/of tijdens de ziekenhuisopname
overlijdt
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Overzicht onderbouwing

Handboek indicatoren en normen slokdarm- en maagcarcinoom
Indicator

I

II

III

IV

% patiënten dat een curatieve resectie ondergaat
vanwege een primair slokdarm- of maagcarcinoom,
waarbij de snijranden vrij zijn van tumorcellen

VGZ
min. norm

Hard/
zacht

spiegelinformatie

Zacht

% patiënten dat een curatieve resectie ondergaat
vanwege een primair slokdarm- of maagcarcinoom,
waarbij sprake is van een gecompliceerd beloop

spiegelinformatie

% patiënten dat een curatieve resectie ondergaat
vanwege een primair slokdarm- of maagcarcinoom,
waarbij sprake is van failure-to-rescue

spiegelinformatie

% patiënten dat een curatieve resectie ondergaat
vanwege een primair slokdarm- of maagcarcinoom dat
binnen 30 dagen na de operatie en/of tijdens de
ziekenhuisopname overlijdt

spiegelinformatie

Zacht

Zacht

Zacht
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Relevantie indicator

Onderbouwing norm

De radicaliteit van de resectie is een
belangrijke maat voor de kwaliteit van de
behandeling en de prognose van de
patiënt.

•

Indicator geeft inzicht in postoperatieve
complicaties en daarmee in kwaliteit van
zorg.

•

Indicator geeft inzicht in postoperatieve
complicaties en daarmee in kwaliteit van
zorg.

•

Indicator geeft inzicht in postoperatief
binnen 30 dagen overlijden en geeft
daarmee inzicht in kwaliteit van zorg.

•

•
•

•
•

•
•

•
•

Valt onder disclaimer (pas na dataverificatie
beschikbaar)
Enkel voor spiegelinformatie ter bespreking
Niet zichtbaar maken op V&K
Valt onder disclaimer (pas na dataverificatie
beschikbaar)
Enkel voor spiegelinformatie ter bespreking
Niet zichtbaar maken op V&K
Valt onder disclaimer (pas na dataverificatie
beschikbaar)
Enkel voor spiegelinformatie ter bespreking
Niet zichtbaar maken op V&K
Valt onder disclaimer (pas na dataverificatie
beschikbaar)
Enkel voor spiegelinformatie ter bespreking
Niet zichtbaar maken op V&K
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Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen maag- en slokdarmcarcinoom
Achtergrond: Relatie met landelijke en internationale normen en publicaties (harde normen)

Indicator
B

Min. norm
beroeps-groep

Overige landelijke
normen

Int‘l normen

≥40
(Dikken et al.,
2013)1

# curatieve resecties
vanwege een
slokdarmcarcinoom
# curatieve resecties
vanwege een
maagcarcinoom

Int'l
publicaties

≥20
(NVvH)

≥20
(Soncos, ZN)

≥15-20 per chirurg
(AUGIS, 2011)3

≥60
(Hannan et al.,
2002) 2

VGZ minimum
norm
>30 (maag- of
slokdarmresectie)
of
>50 (maag- en
slokdarmresectie
gezamenlijk)

VGZ optimum
norm

n.v.t.

≥15-20 per chirurg
(AUGIS, 2011)3

1. Dikken et al. (2013), Differences in outcomes of oesophageal and gastric cancer surgery across Europe, British Journal of Surgery, 100, 83–94. 2. Hannan et al. (2002), The influence of hospital and surgeon volume on in-hospital
mortality for colectomy, gastrectomy, and lung lobectomy in patients with cancer, 131(1), 6-15; 2. 3. AUGIS (2011), The provision of surgeries for upper gastrointestinal surgery
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Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen maag- en slokdarmcarcinoom (I)
Correlatie volume en kwaliteit ondersteund door literatuur en internationale normen

•

Dikken (2012)1 toont in zijn proefschrift aan dat er een duidelijke verbetering is opgetreden in de 5-

jaarsoverleving bij slokdarmcarcinoom na de concentratie van slokdarmresecties in 2006 naar ca. 20
ziekenhuizen in Nederland.

•

Hannan et al. (2002)2 toonden aan dat de mortaliteit bij maagcarcinoom maar liefst 11,2% was bij
ziekenhuizen met volumes van 1-15/jaar en dat deze afnam naarmate het ziekenhuisvolume toeneemt. Deze

verbetering trad ook nog op bij volumes >60 ingrepen/jaar.

•

Een Nederlands onderzoek van Poll-Franse et al. (2011)3 beschrijft hoe de concentratie van slokdarm- en
maagresecties in Zuid-Nederland eind jaren '90 de 3-jaarsoverleging heeft doen toenemen van 32% naar
45% voor chirurgische patiënten en van 13% naar 18% voor de totale groep patiënten (zowel chirurgische als
niet-chirurgisch).

1. Dikken (2012), Centralisatie van eosofagusresecties, maar niet van maagresecties in Nederland: de relatie tussen ziekenhuisvolume, ziekenhuistype, mortaliteit en lange termijnoverleving, Proefschrift LUMC 2. Hannan et al. (2002),
The influence of hospital and surgeon volume on in-hospital mortality for colectomy, gastrectomy, and lung lobectomy in patients with cancer, 131(1), 6-15; 3. Poll-Franse et al. (2011), Impact of concentration of oesophageal and gastric
cardia cancer surgery on long-term population-based survival, Br J Surg, 98(7), 956-63.
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Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen maag- en slokdarmcarcinoom (II)
Correlatie volume en kwaliteit ondersteund door literatuur en internationale normen
In een internationale studie van Dikken et al. (2013)1 naar de kwaliteit van maag- en slokdarmoperaties in Nederland,

Zweden, Denemarken en Engeland is een daling van 30 dagen mortaliteit aangetoond tot een volume van respectievelijk
ten minste 21 en 41 ingrepen per ziekenhuis per jaar:
•

De 30 dagen mortaliteit ligt in ziekenhuizen die tussen de 1 en 10 maagoperaties doen op 6,7% en bij ziekenhuizen
die tenminste 21 maagoperaties doen op 4,4%;

•

Het was in deze studie niet mogelijk om het effect bij volumes >21 ingrepen per jaar inzichtelijk te maken, mede
door de in NL relatief kleine volumes per aanbieder (omdat maag resecties itt. slokdarm resecties niet zijn
geconcentreerd).

•

De 30 dagen mortaliteit ligt in ziekenhuizen die tussen de 1 en 10 slokdarmoperaties doen op 7,2% en bij
ziekenhuizen die tenminste 41 slokdarmoperaties doen op 4,3%;

•

Het verschil in afname van de 30-dagen mortaliteit wordt bij grotere volumes steeds kleiner en het omslagpunt ligt
bij slokdarm resecties tussen de 30 en 40 ingrepen per jaar.

1. Dikken et al. (2013), Differences in outcomes of oesophageal and gastric cancer surgery across Europe, British Journal of Surgery, 100, 83–94.
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Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen maag- en slokdarmcarcinoom (III)
Correlatie volume en kwaliteit ondersteund door literatuur en internationale normen
Ook nationale en internationale experts bevelen aan om slokdarmresecties te concentreren in

gespecialiseerde centra, liefst gecombineerd met maagresecties gezien het vergelijkbare uitzaaiingspatroon en
de vereiste operatietechniek en expertise:
•

Grotere aantallen leiden tot betere resultaten bij de behandeling van slokdarm- en maagkanker. Een
gespecialiseerd centrum, waar multidisciplinaire teams beide soorten kanker kunnen behandelen, kan

betere zorg leveren, zeggen drie chirurgen.1
•

Dr. R van Hillegersberg, één van de leading experts in Nederland op het gebied van maag- en
slokdarmchirurgie, schetst in een presentatie voor DUCA een toekomstvisie voor Nederland met daarin 5
hoogvolume gespecialiseerde "Upper GI centra", gespecialiseerd in maag- en slokdarmresecties.2

•

De Association of upper gastro-intestinal surgery of GB and Ireland (AUGIS)3 schrijft hierover: "... an ideal
Oesophagogastric Center (OG Unit) consists of 4-6 surgeons, each carrying out a minimum of 15-20
resections per year, serving a population of 1-2M“.

1. Van de Velde et al., (2014). Complexe slokdarm-maakkankerzorg verder centraliseren. Medisch Contact , nr 13 , p. 1864-1866. Zie http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/Tijdschriftartikel/146552/Complexeslokdarmmaagkankerzorg-verder-centraliseren.htm 2. R. van Hillegersberg (2013), Volume-kwaliteit relatie voor hoogcomplexe laagvolume chirurgie, presentatie aan DUCA 3. AUGIS (2011), The provision of surgeries for upper
gastrointestinal surgery.
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Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen maag- en slokdarmcarcinoom (IV)
Correlatie volume en kwaliteit ondersteund door literatuur en internationale normen
De NVvH heeft een volumenorm gesteld van minimaal 20 ingrepen per jaar. In de optiek van VGZ is deze norm

te laag. VGZ heeft voor maag- of slokdarm als minimumnorm >30 resecties per jaar.

•

Deze norm is goed verdedigbaar gezien de duidelijke relatie tussen volume en kwaliteit in
wetenschappelijke literatuur en zoals ondersteund door experts in binnen- en buitenland.

Nationale en internationale experts bevelen daarnaast aan om maag- en slokdarmresecties te concentreren in
gespecialiseerde centra, gezien het vergelijkbare uitzaaiingspatroon en de vereiste operatietechniek/expertise.
In aanvulling op bovenstaande norm, hanteert VGZ een minimumnorm van >50 resecties voor maag- en
slokdarm.
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Prostaatcarcinoom
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Prostaatcarcinoom

Contractering prostaatcarcinoom 2016: 2 harde VGZ
minimumnormen en 4 zachte VGZ minimumnormen
4 zachte VGZ minimumnormen

2 harde VGZ minimumnormen
A•

Kwaliteit

•

B

1• % patiënten met een prostaatcarcinoom bij wie binnen 30

# radicale prostatectomie ingrepen per locatie uitgevoerd

dagen na radicale prostatectomie één of meerdere
chirurgische complicaties zijn opgetreden

Instelling voldoet aan Soncosnormen voor
prostaatcarcinoom

2• % patiënten met positieve snijvlakken na
prostaatverwijdering (eigen uitvraag)

Kwaliteit
3• Het ziekenhuis opereert met een DaVinci-robot (eigen
uitvraag)

4• % PSA>0,1 3 maanden na radicale prostatectomie (eigen
uitvraag)
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prostaatcarcinoom

Contractering prostaatcarcinoom in 2016 vindt plaats o.b.v.
2 harde VGZ minimumnormen
Pijler
Goede Zorg

Indicator

Bron

VGZ
minimumnorm

VGZ
optimumnorm

A

# radicale prostatectomie ingrepen per locatie uitgevoerd

Soncos

>30

n.v.t.

B

Instelling voldoet aan Soncosnormen voor prostaatcarcinoom

Soncos

Ja

n.v.t.

Kwaliteit
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Prostaatcarcinoom

4 zachte VGZ minimumnormen om instellingen te
beoordelen obv. pijlers van 'goede zorg’
Pijler
Goede Zorg

Indicator

Bron

VGZ minimum-norm

VGZ optimum-norm

Soncos

10%

n.v.t.

Santeon / ICHOM

Eigen uitvraag: o.b.v. spreiding

n.v.t.

Eigen uitvraag

Eigen uitvraag

n.v.t.

Santeon / ICHOM

Eigen uitvraag: o.b.v. spreiding

n.v.t.

% patiënten met een prostaatcarcinoom bij wie

1 binnen 30 dagen na radicale prostatectomie één

Kwaliteit

2

of meerdere chirurgische complicaties zijn
opgetreden
% patiënten met positieve snijvlakken na
prostaatverwijdering

3 Het ziekenhuis opereert met de DaVinci-robot
4 % PSA>0,1 3 maanden na radicale
prostatectomie
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Overzicht normen en onderbouwing

Handboek indicatoren en normen prostaatcarcinoom (I)
Indicator
A

B

# radicale prostatectomie ingrepen per locatie
uitgevoerd

Instelling voldoet aan Soncosnormen voor
prostaatcarcinoom

VGZ
min. norm

Hard/
zacht

>30

Hard

Ja

Hard

Relevantie indicator

Onderbouwing norm

De kwaliteit neemt toe bij groter volume,
zoals is aangetoond in literatuur.1
Daarnaast wordt infrastructuur beter
benut bij hoge volumes. Voor een
belangrijk deel is dit (zeer kostbare)
robotchirurgie.

•
•

Soncosnormen zijn minimumnormen
door het veld opgesteld. Indicator voor
op orde hebben van oncologische
infrastructuur voor prostaatcarcinoom.

•
•

•

Beroepsgroepnorm is >20.
Norm van European School of Oncology is >50. Ook
de Prostaatkankerstichting zou liever zien dat de
beroepsgroepnorm van 20 wordt opgehoogd naar 50.2
VGZ stelt een minimumnorm van >30 en een
optimumnorm van >50.

Normen zijn in 2012 voor het eerst bepaald.
Ziekenhuizen hebben inmiddels voldoende tijd gehad
om aan de infrastructurele eisen van Soncos te
voldoen.

1. IKNL Deelrapportage voor prostaatkanker in opdracht van KWF Kankerbestrijding, januari 2014,. 2. Vickers et al., J Natl Cancer Inst 2007; 99: 1171–1177
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Overzicht normen en onderbouwing

Handboek indicatoren en normen prostaatcarcinoom (II)
Indicator

1

2

VGZ
min. norm

Hard/
zacht

% patiënten met een prostaatcarcinoom bij wie
binnen 30 dagen na radicale prostatectomie één of
meerdere chirurgische complicaties zijn opgetreden

o.b.v. spreiding

Zacht

Geeft inzicht in het optreden van
complicaties na een operatieve ingreep.
Een kleiner percentage complicaties kan
duiden op betere kwaliteit van ingreep.

•
•

Het gemiddelde in NL <2%1
Door ZiZo gestelde norm is 10%. Een complicatie
percentage boven 10% duidt op te frequent optreden
van complicaties.

% patiënten met positieve snijvlakken na
prostaatverwijdering

o.b.v. spreiding

Zacht

geeft een indicatie van de
kwaliteit van de diagnostiek, de
chirurgische ingreep en de
pathologische beoordeling van het
postoperatieve preparaat.3

•

Er is geen duidelijke norm, de spreiding tussen de
ziekenhuizen is groot (SANTEON: 35-53%)3.
De spreiding is een maat om onderlinge verschillen
tussen ziekenhuizen in beeld te brengen.

In 2013 maakten 17 klinieken gebruik van
de DaVinci-robot voor ca. 1200 radicale
prostatectomieen. Dit vormt een
aanzienlijke kostenpost, terwijl de
meerwaarde in effectiviteit tot op heden
niet is aangetoond.2 Tevens bleek uit de
analyse van KWF Kankerbestrijding dat
de kans om geopereerd te worden groter
is bij het ter beschikking hebben van de
DaVinci-robot.

•

Het ziekenhuis opereert met een DaVinci-robot.

spiegelinformatie

3

Relevantie indicator

Onderbouwing norm

•

Spiegelinformatie in relatie met indicator 2 en 4.

1. IKNL Deelrapportage voor prostaatkanker in opdracht van KWF Kankerbestrijding, januari 2014. Kwaliteit van kankerzorg in Nederland: voortgang en blik op de toekomst. Signaleringscommissie Kanker. KWF Kankerbestrijding, Amsterdam
2014. Hfst. 4.3.4., Prostaatkanker, blz. 60-67. 2. L a Chapelle et al. hebben berekend dat dit een totale kostenpost veroorzaakt van ca. €18 mln per jaar, terwijl de meerwaarde in de effectiviteit tot op heden nog niet is aangetoond (IKNL:
Kwaliteit van kankerzorg in Nederland). 3. http://www.zorgvooruitkomst.nl/uitkomstenboek2013.pdf
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Overzicht normen en onderbouwing

Handboek indicatoren en normen Prostaatcarcinoom (III)
Indicator

4

% PSA>0,1 3 maanden na radicale prostatectomie

VGZ
min. norm

Hard/
zacht

o.b.v. spreiding

Zacht

Relevantie indicator
Een meetbare PSA-waarde duidt op
aanwezigheid van resttumor in het
lichaam. De rapportage
geeft een indicatie van de kwaliteit van de
diagnostiek en de chirurgische ingreep. 3

Onderbouwing norm
•
•

De spreiding is groot: 10-21% binnen SANTEON1. Is
wel sterk gerelateerd aan % snijvlakken niet-vrij..
De spreiding is een maat om onderlinge verschillen
tussen ziekenhuizen in beeld te brengen.

1. http://www.zorgvooruitkomst.nl/uitkomstenboek2013.pdf

Handboek
normstelling
oncologie,
2016
Coöperatie VGZ | Handboek
indicatoren,
Versie
[vul datuminkoop
in]

69

Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen prostaatcarcinoom
Achtergrond: Relatie met landelijke en internationale normen en publicaties (volumenormen)

Indicator
# radicale
prostatectomie
A ingrepen per locatie
uitgevoerd

Min. norm
beroepsgroep

Overige landelijke
normen

Int‘l normen

≥20
(WOU; Werkgroep
Oncologische
Urologie, NVU)

≥20
(ZN, Soncos)

≥50 (European school
of oncology)

Int'l
publicaties

VGZ minimum
norm

VGZ optimum
norm

≥250
(Vickers et al.,
2007)2

≥30

n.v.t.

1. Chirurgische complicaties betreft: meer dan één dag IC verblijf, bloedtransfusie, opnameduur van zeven of meer postoperati eve dagen 2. Vickers et al.,The Surgical Learning Curve for Prostate Cancer Control After Radical
Prostatectomy", J Natl Cancer Inst 2007; 99: 1171–1177.

Coöperatie VGZ |
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Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen prostaatcarcinoom (I)
Correlatie volume en kwaliteit ondersteund door literatuur en internationale normen
Er is een duidelijk verband tussen volume en kwaliteit bij radicale prostatectomieën:

•

Dit blijkt uit een studie van Vickers et al.1 (2007), waarbij een sterk negatieve correlatie is geconstateerd
tussen volume en complicaties zoals positieve snijvlakken en recidieven binnen 5 jaar

•

Ook in het rapport ‘Kwaliteit van kankerzorg in Nederland’2 wordt een positieve relatie aangetoond tussen
het aantal radicale prostatectomieën per jaar per ziekenhuis en het percentage patiënten zonder positieve

snijvlakken.
•

Daarnaast tonen internationale best practices, zoals de Martini Klinik met een totaal aantal
prostatectomieën van >2.100 in 2010, aan dat een hoog volume hand in hand gaat met
bovengemiddelde kwaliteit.3

1. Vickers et al.,The Surgical Learning Curve for Prostate Cancer Control After Radical Prostatectomy", J Natl Cancer Inst 2007; 99: 1171–1177 2 .Kwaliteit van Kankerzorg in Nederland, rapport door KWF Kankerbestrijding en IKNL,
Januari 2014 3. Martini-Klinik quality report, Budäus et al.; Deutsches Ärzteblatt; BARMER GEK hospital report; externe analyse
4. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.prostaatkankerstichting.nl%2Fmmbase%2F attachments%2F483009%2F120814_Minimale
voorwaarden_prostaatkankerzorg_v7.pdf&ei=ARYfU-C3EMH8ygP-x4DgDw&usg=AFQjCNE-ngrkJCZ0DeIMerZG_ZIXxdDDZw 5. http://www.skipr.nl/actueel/id15450-complicaties-prostaatkanker-dalen-bij-hoog-volume.html
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Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen prostaatcarcinoom (II)
Correlatie volume en kwaliteit ondersteund door literatuur en internationale normen
De Werkgroep Oncologische Urologie (WOU) van de Nederlandse Vereniging van Urologen (NVU) heeft een

volumenorm gesteld van minimaal 20 operaties per jaar. In de optiek van VGZ is deze norm te laag.
•

De patiëntenorganisatie ProstaatKankerStichting.nl heeft al vaker expliciet aangegeven de huidige
Nederlandse norm te laag te vinden1, ook is daarover in verschillende media gepubliceerd in 2013.2

•

Ook in vergelijking met internationale normen ligt de volumenorm van de Nederlandse urologen relatief

laag, zo is door de European School of Oncology een norm van vijftig operaties per ziekenhuis per jaar
voorgesteld.
•

In het rapport van KWF Kankerbestrijding3 en de specifieke deelrapportage over prostaatkanker wordt
aanbevolen om ‘te overwegen de huidige volumenorm van 20 operaties per jaar, gesteld door de NVU, op
te hogen’.

1. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.prostaatkankerstichting.nl%2Fmmbase%2F attachments%2F483009%2F120814_Minimale
voorwaarden_prostaatkankerzorg_v7.pdf&ei=ARYfU-C3EMH8ygP-x4DgDw&usg=AFQjCNE-ngrkJCZ0DeIMerZG_ZIXxdDDZw 2. http://www.skipr.nl/actueel/id15450-complicaties-prostaatkanker-dalen-bij-hoog-volume.html. 3. Kwaliteit
van Kankerzorg in Nederland, rapport door KWF Kankerbestrijding en IKNL, Januari 2014 .
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Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen prostaatcarcinoom
Internationale voorbeelden van relatie tussen volume per ziekenhuis en kwaliteit
Illustratie 1: Relatie tussen volumes per arts en
kwaliteit bij prostatectomieën in de VS
(periode 1996–03)

Illustratie 2: Martini Klinik (Duitsland) met
aanzienlijk betere scores op
kwaliteitsindicatoren dan gemiddeld
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erectile dysfunction

0%
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De Martini Klinik is een categorale instelling voor de behandeling van
prostaatkanker en verrichtte in 2010 ruim 2.100 radicale prostatectomieën
Gemiddeld Duits zkh

Martini Klinik

1. Vickers et al.,The Surgical Learning Curve for Prostate Cancer Control After Radical Prostatectomy", J Natl Cancer Inst 2007; 99: 1171–1177 2. Martini-Klinik quality report, Budäus et al.; Deutsches Ärzteblatt; BARMER GEK hospital
report; externe analyse
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Pancreascarcinoom

Contractering pancreascarcinoom 2016: 2 harde VGZ
minimumnormen en geen zachte VGZ minimumnormen
[#] harde VGZ minimumnormen
A•

# pancreaticoduodenectomieen voor pancreas- of
galwegcarcinoom in uw ziekenhuis in 2014

B•

Instelling voldoet aan Soncosnormen voor
pancreascarcinoom

Kwaliteit
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Pancreascarcinoom

Contractering pancreascarcinoom in 2016 vindt plaats
o.b.v. 2 harde VGZ minimumnormen
Pijler
Goede Zorg

Indicator
A

Kwaliteit
B

# pancreaticoduodenectomieen voor pancreas- of
galwegcarcinoom in uw ziekenhuis in 2014
Instelling voldoet aan Soncosnormen voor pancreascarcinoom
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Bron

VGZ
minimumnorm

VGZ
optimumnorm

Soncos

>30

n.v.t.

Soncos

Ja

n.v.t.
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Overzicht normen en onderbouwing

Handboek indicatoren en normen pancreascarcinoom
Indicator
# pancreaticoduodenectomieen voor pancreas- of
galwegcarcinoom in uw ziekenhuis in 2014

A

Instelling voldoet aan Soncosnormen voor
pancreascarcinoom

B

1.
2.

VGZ
min. norm

Hard/
zacht

>30

Hard

Ja

Hard

Relevantie indicator

Onderbouwing norm

Pancreaschirurgie is zeer complexe
chirurgie en betreft een van de zwaarste
buikoperaties. Daarnaast is
management van evt. post-operatieve
complicaties van groot belang. Gebleken
is dat variatie in uitkomsten van zorg
tussen ziekenhuizen groot is, zeker in
vergelijking met andere tumoren.
Literatuur toont aan dat kwaliteit
toeneemt bij groter volume.

•

Soncosnormen zijn minimumnormen
door het veld opgesteld. Indicator voor
op orde hebben van oncologische
infrastructuur voor pancreascarcinoom.

•
•

•

NvvH en Soncos hebben een minimumnorm van >20
voor pancreaschirurgie (minimaal twintig
pancreaticoduodenectomieen per jaar).
Gezien de complexiteit van de ingreep en evt.
complicatiebehandelingen en de relatie tussen volume
en kwaliteit zoals beschreven in
literatuur1-2, stelt VGZ een norm ≥30 ingrepen.

Normen zijn in 2012 voor het eerst bepaald.
Ziekenhuizen hebben inmiddels voldoende tijd gehad
om aan de infrastructurele eisen van Soncos te
voldoen.

Van Heek et al. (2005), Hospital volume and mortality after pancreatic resection: a systematic review and an evaluation of intervention in the Netherlands, Ann Surg, 242, 781-8
Nienhuijs et al. (2010), Reduction of in-hospital mortality following pancreatic surgery in the south-east of the Netherlands, EJSO 36, 652-656
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Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen pancreascarcinoom
Achtergrond: Relatie met landelijke en internationale normen en publicaties (volumenormen)

Indicator

B

# pancreaticoduodenectomieen
voor pancreas- of
galwegcarcinoom in
uw ziekenhuis in 2014

Min. norm
beroeps-groep

≥20
(NVvH)

Overige landelijke
normen

Int‘l normen

≥20
(Soncos, ZN)

Int'l
publicaties
≥24
(Van Heek et al.,
2005)1

-

≥35
(Nienhuis et al.,
2010)2

VGZ minimum
norm

VGZ optimum
norm

≥30

n.v.t.

1. Van Heek et al. (2005), Hospital volume and mortality after pancreatic resection: a systematic review and an evaluation of intervention in the Netherlands, Ann Surg, 242, 781-8 2. Nienhuijs et al. (2010), Reduction of in-hospital mortality
following pancreatic surgery in the south-east of the Netherlands, EJSO 36, 652-656
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Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen pancreascarcinoom (I)
Correlatie volume en kwaliteit ondersteund door literatuur en internationale normen
Verschillende studies geven aan dat er een verband bestaat tussen volume en kwaliteit bij pancreasresecties:

•

Van Heek et al. (2005)1 tonen in hun onderzoek naar 10 jaar pancreasresecties in Nederland aan dat er
een correlatie bestaat tussen volume en kwaliteit. De sterfte in een ziekenhuis met een volume van <5 per
jaar was 16% versus een sterfte van 1% in een ziekenhuis met een volume van >24 per jaar.

•

Ook andere systematische reviews2 laten significante verschillen zien tussen hoog- en laag-volume

ziekenhuizen. De meeste van deze onderzoeken hebben methodologische beperkingen. Echter, de relatie
tussen mortaliteit en volume is consistent in alle reviews aanwezig en voor praktisch alle afkapwaardes
wordt een verschil in sterfte aangetoond.
•

Birkmeyer et al. (2002)3 tonen aan dat de 30-dagen mortaliteit voor ziekenhuizen met volumes >16
whipples per jaar (type pancreas resecties) 3,8% bedroeg, terwijl deze 14,6-16,3% was bij ziekenhuizen
met zeer lage volumes (<3 per jaar).

1. Van Heek et al. (2005), Hospital volume and mortality after pancreatic resection: a systematic review and an evaluation of intervention in the Netherlands, Ann Surg, 242, 781-8; 2. Oa. Halm, 2002; Killeen, 2005; Burgers, 2007;
Chowdhurry, 2007; Gruen, 2009 3. Birkmeyer et al. (2002), Hospital Volume and Surgical Mortality in the United States, N Engl J Med, 346, 1128-1137; 4. http://www.hopkinsmedicine.org 5. Nienhuijs et al. (2010), Reduction of in-hospital
mortality following pancreatic surgery in the south-east of the Netherlands, EJSO 36, 652-656
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Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen pancreascarcinoom (II)
Correlatie volume en kwaliteit ondersteund door literatuur en internationale normen
•

Een aansprekend voorbeeld uit eigen land is de concentratie van pancreaschirurgie, beschreven door

Nienhuis et al (2010)5. In Brabant en Limburg voerden acht ziekenhuizen gemiddeld twee resecties per
jaar uit. Besloten is om alvleesklierresecties te concentreren op één locatie in Zuidoost-Brabant. Het
Catharina Ziekenhuis voert nu als enige in de regio ongeveer 35 pancreasoperaties per jaar uit. Met deze
concentratie daalde de mortaliteit van 24% naar 4%. Postoperatieve complicaties daalde van 72% naar

34% en het percentage heroperaties daalde van 38% naar 18%.

1. Van Heek et al. (2005), Hospital volume and mortality after pancreatic resection: a systematic review and an evaluation of intervention in the Netherlands, Ann Surg, 242, 781-8; 2. Oa. Halm, 2002; Killeen, 2005; Burgers, 2007;
Chowdhurry, 2007; Gruen, 2009 3. Birkmeyer et al. (2002), Hospital Volume and Surgical Mortality in the United States, N Engl J Med, 346, 1128-1137; 4. http://www.hopkinsmedicine.org 5. Nienhuijs et al. (2010), Reduction of in-hospital
mortality following pancreatic surgery in the south-east of the Netherlands, EJSO 36, 652-656
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Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen pancreascarcinoom (III)
Correlatie volume en kwaliteit ondersteund door literatuur en internationale normen
De NVvH heeft een volumenorm gesteld van minimaal 20 ingrepen per jaar. In de optiek van VGZ is deze norm

te laag en zou deze moeten liggen op minimaal 30 ingrepen per jaar:
•

Deze norm is goed verdedigbaar gezien de duidelijke relatie tussen volume en kwaliteit in
wetenschappelijke literatuur en zoals ondersteund door experts in binnen- en buitenland.

1. Van Heek et al. (2005), Hospital volume and mortality after pancreatic resection: a systematic review and an evaluation of intervention in the Netherlands, Ann Surg, 242, 781-8; 2. Oa. Halm, 2002; Killeen, 2005; Burgers, 2007;
Chowdhurry, 2007; Gruen, 2009 3. Birkmeyer et al. (2002), Hospital Volume and Surgical Mortality in the United States, N Engl J Med, 346, 1128-1137; 4. http://www.hopkinsmedicine.org 5. Nienhuijs et al. (2010), Reduction of in-hospital
mortality following pancreatic surgery in the south-east of the Netherlands, EJSO 36, 652-656
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Blaascarcinoom

Contractering blaascarcinoom 2016: 2 harde VGZ
minimumnormen
2 harde VGZ minimumnormen

Kwaliteit

A•

# cystectomieën in ziekenhuislocatie verricht

B•

Instelling voldoet aan Soncosnormen voor blaascarcinoom
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Blaascarcinoom

Contractering blaascarcinoom in 2016 vindt plaats o.b.v. 2
harde VGZ minimumnormen
Pijler
Goede Zorg

Indicator

Bron

VGZ
minimumnorm

VGZ
optimumnorm

A

# cystectomieën in ziekenhuislocatie verricht

Soncos

>20

n.v.t.

B

Instelling voldoet aan Soncosnormen voor blaascarcinoom

Soncos

Ja

n.v.t.

Kwaliteit
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Overzicht normen en onderbouwing

Handboek indicatoren en normen blaascarcinoom
Indicator
A

B

# cystectomieën in ziekenhuislocatie verricht

Instelling voldoet aan Soncosnormen voor
blaascarcinoom

VGZ
min. norm

Hard/
zacht

>20

Hard

Uit verschillende studies is gebleken dat
er een relatie is tussen het aantal
cystectomieën per ziekenhuis en
mortaliteit1.
Daarnaast wordt bij groter volume de
kostbare infrastructuur benodigd voor
deze 'best-centrum chirurgie' beter
benut.

•
•

Beroepsgroepnorm is >20.
VGZ stelt een minimumnorm voor van >20 ingrepen
per jaar, in lijn met internationale literatuur2 en Soncos
volumenorm voor cystectomieën van >20.

Ja

Hard

Soncosnormen zijn minimumnormen
door het veld opgesteld. Indicator voor
op orde hebben van oncologische
infrastructuur voor blaascarcinoom.

•
•

Normen zijn in 2012 voor het eerst bepaald.
Ziekenhuizen hebben inmiddels voldoende tijd gehad
om aan de infrastructurele eisen van Soncos te
voldoen.
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Relevantie indicator

Onderbouwing norm
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Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen blaascarcinoom
Achtergrond: Relatie met landelijke en internationale normen en publicaties

Indicator

Aantal cystectomieën
A in ziekenhuislocatie
verricht

Min. norm
beroepsgroep

≥20
Soncosnorm

Overige landelijke
normen

Internationale
normen

≥20
(IGZ, Soncos, ZN)
≥20 (CZ)

Internationale
publicaties

VGZ minimum
norm

VGZ optimum
norm

≥20

n.v.t.

≥50
(Barbieri et al.,
2007)1
nvt
≥25-50
(Porter et al.,
2011)2

1. Barbieri et al. (2007), Association of Procedure Volume With Radical Cystectomy Outcomes in a Nationwide Database, The Journal of Urology 178, 1418-1422 2. Porter et al. (2011), Hospital volume and 90-day mortality risk after
radical cystectomy: a population-based cohort study, The Journal of Urology 29, 73–77
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Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur

Handboek indicatoren en normen blaascarcinoom (I)
Correlatie volume en kwaliteit ondersteund door literatuur en internationale normen
Er is een duidelijk verband tussen volume en kwaliteit bij cystectomieën (blaasverwijderingsoperaties):

•

Goosens-Laan et al.1 (2011) en Goosens-Laan2 (2013): een negatief verband is tussen volume en mortaliteit.

•

‘Kwaliteit van kankerzorg in Nederland’ (2010)3 toont aan dat het risico op postoperatieve sterfte in de onderzoeksperiode in de 44 laagvolume ziekenhuizen
(≤5/jaar) vijf keer zo groot was als in de 13 hoogvolume ziekenhuizen (>10/jaar).

•

Uit een publicatie van Barbieri et al.4 (2007) blijkt dat mortaliteit tijdens opname niet veel verschilt tussen ziekenhuizen met ~10 en ~25 cystectomieën per

jaar. Bij een volume van >50 per jaar neemt de postoperatieve mortaliteit wel duidelijk af.
•

Porter et al.5 (2013) constateren een verschil in 90-dagen mortaliteit tussen ziekenhuizen die ~10 ingrepen en ziekenhuizen die ~25 ingrepen per jaar doen
en mogelijke aanwijzingen voor verdere kwaliteitswinst bij een volume >50.

1.Goossens-Laan et al. (2011), A Systematic Review and Meta-analysis of the Relationship Between Hospital/Surgeon Volume and Outcome for Radical Cystectomy: An Update for the Ongoing Debate, European Urology 59-5, 775-783
2. Goossens-Laan (2013), Muscle-Invasive Bladder Cancer: Quality of Care and Quality of Life in The Netherlands, proefschrift 13 juni 2013 3. Kwaliteit van kankerzorg in Nederland", signaleringscommissie Kanker van KWF
Kankerbestrijding, juli 2010 4. Barbieri et al. (2007), Association of Procedure Volume With Radical Cystectomy Outcomes in a Nationwide Database, The Journal of Urology 178, 1418-1422 5. Porter et al. (2011), Hospital volume and 90day mortality risk after radical cystectomy: a population-based cohort study, The Journal of Urology 29, 73–77
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Ovariumcarcinoom

Contractering ovariumcarcinoom 2016: 5 harde VGZ
minimumnormen en 2 zachte VGZ minimumnormen
2 zachte VGZ minimumnormen

5 harde VGZ minimumnormen
A•
•

Volume van debulkingsoperaties voor ovariumcarcinoom

•

# gynaecoloog-oncologen en # gynaecologen met
aandachtsgebied gynaecologische oncologie die in het
ziekenhuis werkzaam zijn

B
C

Kwaliteit

1• % patiënten, dat een behandeling ondergaat vanwege

Deelname aan de DGOA

D•

% patiënten dat een stadieringsoperatie of
debulkingoperatie ondergaat voor primair
ovariumcarcinoom, bij wie een gynaecologisch oncoloog
deelneemt aan de operatie

E•

Instelling voldoet aan Soncosnormen voor
ovariumcarcinoom
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Kwaliteit

ovariumcarcinoom, bij wie de informatie in de registratie
compleet is

2• % patiënten met een primair ovariumcarcinoom, dat in een
volledig multidisciplinair team wordt besproken
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Ovariumcarcinoom

Contractering ovariumcarcinoom in 2016 vindt plaats o.b.v.
5 harde VGZ minimumnormen
Pijler
Goede Zorg

Indicator
A
B

Kwaliteit

Deelname aan de DGOA
Volume van debulkingsoperaties voor ovariumcarcinoom

Bron

VGZ
minimumnorm

VGZ
optimumnorm

DGOA

Ja

n.v.t.

DGOA

>20

n.v.t.

# gynaecoloog-oncologen en gynaecologen met aandachtsgebied
gynaecologische oncologie die in het ziekenhuis werkzaam zijn

DGOA

>2

Vanaf 2017 hanteert
VGZ als norm dat alle
operaties voor
ovariumcarcinoom
worden uitgevoerd in
een van de erkende
centrum-ziekenhuizen
EN door een
gecertificeerd
gyneacoloog-oncoloog.

D

% patiënten dat een stadieringsoperatie of debulkingoperatie ondergaat voor
primair ovariumcarcinoom, bij wie een gynaecologisch oncoloog deelneemt
aan de operatie

DGOA

100%

n.v.t.

E

Instelling voldoet aan Soncosnormen voor ovariumcarcinoom

Soncos

Ja

n.v.t.

C
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Ovariumcarcinoom

2 zachte VGZ minimumnormen om instellingen te
beoordelen obv. pijlers van 'goede zorg’
Pijler
Goede Zorg

Indicator

Bron

VGZ minimum-norm

VGZ optimum-norm

DGOA

100%

n.v.t.

DGOA

100%

n.v.t.

% patiënten, dat een behandeling ondergaat

1 vanwege ovariumcarcinoom, bij wie de informatie

Kwaliteit
2

in de registratie compleet is
% patiënten met een primair ovariumcarcinoom,
dat in een volledig multidisciplinair team wordt
besproken
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Overzicht normen en onderbouwing

Handboek indicatoren en normen Ovariumcarcinoom (I)
VGZ
min. norm

Hard/
zacht

Ja

Hard

Deelname aan DGOA geeft inzicht in de
kwaliteit van de geleverde zorg en maakt
vergelijking met andere ziekenhuizen
mogelijk.

•

Vanaf 01-01-2015 is gestart met de DGOA als
onderdeel van DICA.

Volume van debulkingsoperaties voor
ovariumcarcinoom

>20

Hard

Dit betreft complexe chirurgie die
specifieke kennis en voldoende ervaring
vereist. Er is een relatie tussen de
postoperatieve complicaties en de lange
termijn prognose en de aantallen
operaties en hervaring van de chirurg.

•

SONCOS geeft duidelijke aanbevelingen.

# gynaecoloog-oncologen en # gynaecologen met
aandachtsgebied gynaecologische oncologie die in
het ziekenhuis werkzaam zijn

>2

Hard

Voor de continuiteit van de zorg en
voldoende expertise is het noodzakelijk
dat er minimaal 2 gynecoloog oncologen
c.q. gynecologen met aandachtsgebied
oncologie werkzaam zijn in het
ziekenhuis.

•

Zowel SONCOS als de nota “Stijgbeugel” (2012)1 van
de beroepsgroep zelf geven aan dat minimaal 2 fte
noodzakelijk is.

Indicator
Deelname aan DGOA

A

B

C

1.

Relevantie indicator

Onderbouwing norm

Zie http://www.google.nl/url?url=http://nvogdocumenten.nl/richtlijn/doc/download.php%3Fid%3D919&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=sRjWVJTJGOOvygPfmYKQDw&ved=0CBsQFjAA&usg=AFQjCNF65Hk1t_eaUKNfFypBaTa6PL2VRg
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Overzicht normen en onderbouwing

Handboek indicatoren en normen Ovariumcarcinoom (II)
Indicator
D

E

% patiënten dat een stadieringsoperatie of
debulkingoperatie ondergaat voor primair
ovariumcarcinoom, bij wie een gynaecologisch
oncoloog deelneemt aan de operatie
Instelling voldoet aan Soncosnormen voor
ovariumcarcinoom

VGZ
min. norm

Hard/
zacht

100%

Hard

Een gynaecologisch oncoloog heeft
specifieke kennis van en ervaring met
deze ingreep.

•

Gebaseerd op SONCOS normering.

Ja

Hard

Soncosnormen zijn minimumnormen
door het veld opgesteld. Indicator voor
op orde hebben van oncologische
infrastructuur voor ovariumcarcinoom.

•
•

Normen zijn in 2012 voor het eerst bepaald.
Ziekenhuizen hebben inmiddels voldoende tijd gehad
om aan de infrastructurele eisen van Soncos te
voldoen.
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Onderbouwing norm

93

Overzicht normen en onderbouwing

Handboek indicatoren en normen ovariumcarcinoom (III)
Indicator

1

2

VGZ
min. norm

Hard/
zacht

% patiënten, dat een behandeling ondergaat
vanwege ovariumcarcinoom, bij wie de informatie in
de registratie compleet is

100%

Zacht

Alleen bij een complete registratie
kunnen de resultaten van een ziekenhuis
voldoende beoordeeld worden.

•

Voor iedere patient die een behandeling ondergaat,
moet de registratie ingevuld worden.

% patiënten met een primair ovariumcarcinoom, dat
in een volledig multidisciplinair team wordt
besproken

100%

Zacht

De diagnostiek en behandeling van
ovariumcarcinoom is complex en gebeurt
door diverse specialismen (gynecologie,
MDL-chirurgie, medische oncologie,
radiotherapie, pathologie, etc.).

•

SONCOS geeft hiervoor zeer duidelijke richtlijnen.
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Onderbouwing norm
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Schildkliercarcinoom
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Schildkliercarcinoom

Contractering schildkliercarcinoom 2016: 6 zachte VGZ
minimumnormen
6 zachte VGZ minimumnormen1
• Bent u level 1 of level 2 instelling?
1
• Hoeveel schildklier operaties
2
(maligne en benigne samen) voert u uit per jaar?

3• Hoeveel schildklieroperaties voor een maligniteit
(schildkliercarcinoom) voert u uit per jaar?

Kwaliteit

4•

Hoeveel halsklierdissecties worden er in uw instelling
uitgevoerd?

•

# chirurgen met aantoonbare kennis en ervaring op het

•

% patiënten met verdenking op schildkliercarcinoom dat pre-

5 terrein van de schildklierchirurgie

6 operatief in een MDO wordt besproken

1. Normen in overleg met Medisch Advies vastgesteld
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Schildkliercarcinoom

Contractering schildkliercarcinoom in 2016 vindt plaats
o.b.v. 6 zachte VGZ minimumnormen
Pijler
Goede Zorg

Indicator
1

Bent u level 1 of level 2 instelling?

2

Hoeveel schildklier operaties voert u uit per jaar?

Bron
Concept
richtlijn
Concept
richtlijn

VGZ
minimumnorm1

VGZ
optimumnorm1

Ter achtergrond

n.v.t.

>40

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3

Hoeveel schildklier operaties voor een maligniteit voert u uit per
jaar?

Concept
richtlijn

> 20
(voor level 1
instelling)
>10
(voor level 2
instellingen)

4

Hoeveel halsklierdissecties worden er in uw instelling uitgevoerd?
(voor level 1 instellingen)

Concept
richtlijn

>10

5

# chirurgen met aantoonbare kennis en ervaring op het terrein van
de schildklierchirurgie

Concept
richtlijn

% patiënten met verdenking op een schildklier maligniteit dat preoperatief in een MDO wordt besproken

Concept
richtlijn

Kwaliteit

6

>2 (level 1
instellingen)
n.v.t.
>1 (level 2
instellingen)
100%

n.v.t.

1. Normen in overleg met Medisch Advies vastgesteld
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Overzicht normen en onderbouwing

Handboek indicatoren en normen schildkliercarcinoom (I)
VGZ
min. norm

Hard/
zacht

Spiegelinformatie

n.v.t.

overzicht welke ziekenhuizen Level 1 en
Level 2 instellingen zijn1

•

Spiegelinformatie noodzakelijk t.b.v. beoordeling
overige indicatoren

Hoeveel schildklieroperaties (benigne en maligne
samen) voert u uit per jaar?

>40

Zacht

Gezien de complexiteit en de aard van
postoperatieve complicaties is voldoende
ervaring met schildklierchirurgie
noodzakelijk. In de concept-richtlijn 2014
wordt op basis van de literatuur zowel
voor “level 1” als “level 2” een minimum
van >40 voorgesteld.2

•

Beroepsgroepnorm uit IKNL/Richtlijn
Schildkliercarcinoom 2014 - conceptversie 30 januari
2014 >40.2

Hoeveel schildklier operaties voor een maligniteit
(schildkliercarcinoom) voert u uit per jaar?

>10 (level 2
instelling)
en
>20 (level 1
instelling)

Zacht

Voldoende ervaring is essentieel.

•

Conform Soncos en IKNL/Richtlijn Schildkliercarcinoom
2014 - conceptversie 30 januari 2014
De definities van “level 1” c.q. “level 2” zijn uitgebreid
beschreven op blz. 125-126 van de concept-richtlijn
20142

>10

Zacht

Indicator
1

Bent u level 1 of level 2 instelling?

2

3

4

Hoeveel halsklierdissecties worden er in uw
instelling uitgevoerd?

Relevantie indicator

Onderbouwing norm

•

Halsklierdissecties vereisen specifieke
deskundigheid en ervaring op het gebied
van de hoofd-halschirurgie. Deze
operaties dienen alleen in een “level 1”
ziekenhuis te gebeuren.3

•

•

Conform SONCOS normeringsrapport, IKNL/Richtlijn
Schildkliercarcinoom 2014- conceptversie 30 januari
2014
Halsklierdissecties worden alleen in “level 1”
ziekenhuizen uitgevoerd

1. Conceptrichtlijn 2014. ; Links TP, Huysmans DAKCJM, Smit JWA, et al. Richtlijn “Gedifferentieerd schildkliercarcinoom”, inclusief de diagnostiek van de schildkliernodus. Ned Tijdschr Geneesk 2007; 151: 1777-82.
2. Conceptrichtlijn Schildkliercarcinoom. Hoofdstuk 8. Organisatie van zorg, blz. 121-127. Landelijke richtlijn 2014. IKNL, Utrecht, 2014. ; Links TP, Huysmans DAKCJM, Smit JWA, et al. Richtlijn “Gedifferentieerd schildkliercarcinoom”,
inclusief de diagnostiek van de schildkliernodus. Ned Tijdschr Geneesk 2007; 151: 1777-82.
3. Conceptrichtlijn 2014. ; The American Thyroid Association Guidelines Taskforce. Management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid 2006; 16: 1-33.
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Overzicht normen en onderbouwing

Handboek indicatoren en normen schildkliercarcinoom (II)
Indicator

5

# chirurgen met aantoonbare kennis en ervaring op
het terrein van de schildklierchirurgie

VGZ
min. norm

Hard/
zacht

>2 (level 1
instellingen)

Zacht

Gezien de complexiteit van
schildklierchirurgie is aantoonbare kennis
en voldoende ervaring noodzakelijk.

•

Conform Soncos en IKNL/Richtlijn Schildkliercarcinoom
2014 - conceptversie 30 januari 2014

Zacht

De diagnostiek en behandeling van
schildkliercarcinoom is multidisciplinair.
Hiervoor is nadrukkelijk aandacht in de
richtlijn 2007 en de concept-richtlijn 2014.

•

Conform Soncos en IKNL/Richtlijn Schildkliercarcinoom
2014 - conceptversie 30 januari 2014. (blz. 121127.Hfdst 8. Organisatie van zorg)

Relevantie indicator

Onderbouwing norm

>1 (level 2
instellingen)

6

% patiënten met verdenking op een schildklier
maligniteit dat pre-operatief in een MDO wordt
besproken

100%
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