
Operationalisatie Aard van de wijziging Criteria 
Toetsingskader

Advies werkgroep PFN FMS V&VN ZN NVZ NFU ZKN

Structuurindicator 1 t/m 4

Criterium 1/2 Niet besproken tijdens 
de DICA-dagen

Indicator 1, 3, 4 
behouden. 
Variant van de 
huidige vraag 2b 
behouden.

indicator 1 is relevant

Overweging ZiN

Advies ZiN Verplicht transparant

Structuurindicator 5A
Is er deelname van radiotherapeuten 
aan zowel het pre- als 
postoperatieve MDO?

Criterium 1/2 Niet besproken tijdens 
de DICA-dagen

Niet 
transparant: 
niet 
onderscheidend

Niet transparant; niet relevant

Overweging ZiN

Advies ZiN Niet transparant

Structuurindicator 6
Wordt in uw ziekenhuislocatie 
gebruik gemaakt van het PALGA-
protocol mammacarcinoom?

Criterium 1 t/m 5 Niet besproken tijdens 
de DICA-dagen

Niet 
transparant: 
niet 
onderscheidend

Niet transparant; niet relevant

Overweging ZiN

Advies ZiN Niet transparant

Structuurindicator 7
Wordt op uw ziekenhuislocatie bij 
alle patiënten met borstkanker de 
behoefte aan psychosociale zorg 
standaard
en bij herhaling in kaart gebracht 
met een gevalideerd 
signaleringsinstrument? 
(bijvoorbeeld met behulp van de

Criterium 1 t/m 5 Niet besproken tijdens 
de DICA-dagen

Niet 
transparant: 
niet 
onderscheidend
; PREM/PROM 
is beter (zie 
indicator 11)

Niet transparant; niet relevant

Overweging ZiN

Advies ZiN Niet transparant

Structuurindicator 8 A t/m C
Criterium 1/2 Niet besproken tijdens 

de DICA-dagen
Niet transparant; niet relevant

Overweging ZiN

Advies ZiN Niet transparant

Proces- en uitkomstindicatoren 1, 3, 4 A t/m D, 5, 8 A t/m D, 9
Criterium 1 t/m 5 Verplicht transparant Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord

Overweging ZiN
Advies ZiN Verplicht transparant
Procesindicator 2
Percentage patiënten dat pre- en 
postoperatief is besproken in een 
multidisciplinair team en bij wie een
digitaal verslag beschikbaar is.

Criterium 1 t/m 5 Geen consensus Niet transparant Verplicht transparant Niet transparant; niet relevant (liever een andere indicator) Verplicht 
transparant

Verplicht 
transparant

Criterium 4 De indicator is 
niet 
onderscheidend

Overweging ZiN

Advies ZiN Niet transparant

Procesindicator 6
Percentage patiënten met neo-
adjuvante chemotherapie dat binnen 
28 dagen na start van deze 
behandeling gezien wordt door de 
radiotherapeut.

Criterium 1 t/m 5 Geen consensus Niet 
transparant, 
niet geschikt 
als 
keuzeinformatie

Verplicht transparant Verplicht transparant Verplicht 
transparant

Verplicht 
transparant

Overweging ZiN

Advies ZiN Verplicht transparant

Procesindicator 7
Percentage patiënten dat 
radiotherapie krijgt bij lokaal 
uitgebreid mammacarcinoom 
waarvoor ablatio mamma.

Criterium 1 t/m 5 Geen consensus Niet 
transparant, 
niet geschikt 
als 
keuzeinformatie

Verplicht transparant Verplicht transparant Verplicht 
transparant

Verplicht 
transparant

Overweging ZiN

Advies ZiN Verplicht transparant

Procesindicator 10
Mediane doorlooptijd tussen laatste 
operatie en eerste adjuvante 
behandeling (chemo- of 
radiotherapie).

Criterium 1 t/m 5 Geen consensus Niet transparant Verplicht transparant Niet transparant; 1. De indicatorset voor de NBCA omvat veel 
procesindicatoren. Zorgverze-keraars zien graag een 
ontwikkeling naar mee uitkomstindicatoren, klinisch en door 
de patient gerapporteerd. Zorgverzekeraars willen deze 
indicatoren daarom liever verwijderen uit de indicatorset om 
ruimte te maken voor een doorontwikkeling naar 
uitkomstindicatoren. BVN geeft aan dat zij deze indicator niet 
gebruikt en dit is een procesindicator, en daarmee naar het 
idee van zorgverzekeraars prima te verwijderen uit de 
indicatorset. 

Niet 
transparant: 
patiënten-
organisatie 
en zorgverze-
keraars 
geven aan 
deze 
informatie 
niet te 
gebruiken. 
Gezien de 
vele 
indicatoren 
over wacht/ 
doorlooptijde
n kan deze 
wat NVZ 
betreft 
vervallen en 
alleen voor 
intern gebruik 
voor de 
ziekenhuizen 

Niet 
transparant: 
informatie lijkt 
niet te 
worden 
gebruikt door 
patiënten-
organisaties 
en zorgverze-
keraars. 
Daarmee kan 
transparantie 
komen te 
vervallen en 
de indicator 
alleen intern 
gebruikt 
worden.

Overweging ZiN

Advies ZiN Niet transparant

Procesindicator 11
Het ziekenhuis neemt deel aan de 
verzameling van Patient Reported 
Outcome Measures (PROMs) en 
Patient
Reported Experience Measures 
(PREMs) in de klinische registratie 
van de NBCA.

Criterium 1 t/m 5 geen consensus: 
WScie: invul indicator, 
moet naar invulmodule 
(structuurindicator), 
ZN: graag onderscheid 
PROM/PREM. 
Discussie dat niet 
ieder ziekenhuis 
PROMs aanlevert 
binnen de klinische 
registratie van de 
NBCA.

Verplicht 
transparant

Niet transparant: zegt 
verder niks over kwaliteit 
daarom intern.

Verplicht transparant; 1. PROM/PREM indicator: in de 
vergadering van DICA heeft de NVZ zich plotsklaps negatief 
opgesteld ten aanzien van deze indicator. Zij heeft dat niet op 
een dergelijke manier gedaan bij andere oncologische 
indicatorsets. Ook de argumenten waarom de voorliggende 
indicator niet valide zou zijn, konden in de vergadering zelf niet 
worden onderbouwd. Navraag door DICA laat weten dat er 
geen enkele belemmering is om de indicator zoals 
geformuleerd niet op te nemen in de indicatorset. Het lijkt erop 
dat hoewel ongefundeerd deze indicator afgeschoten is. 
We gaan er vanuit dat jullie de formulering wel ondersteunen 
en de NVZ de enige partij is die deze indicator niet 
ondersteunt. We herkennen ons daarom niet in de uitkomst 
van de discussie op de DICA dag dat deze indicator niet valide 
zou zijn en niet geschikt zou zijn voor transparantie. In de 
aantekeningen van DICA staat dat deze indicator naar het 
‘structuur’ gedeelte zou verhuizen. Onze verwachting is dus 
dat er een valide en transparante structuurindicator wordt 
opgenomen, zeker gezien de ‘richting ICHOM beweging’. 
Patiënten en zorgverzekeraars willen deze indicator in ieder 
geval behouden met de formulering zoals besproken op de 
DICA dag. We gaan dit aangeven bij het Zorginstituut en we 
gaan ervan uit dat jullie dit kunnen en willen ondersteunen. De 
formulering van de indicator kan gelijk blijven aan de 
formulering zoals besproken op de DICA dag. NVZ heeft na de 
DICA dag bij DICA via mail aangeven dat er geen technische 
belemmeringen zijn om de indicatoren aan te leveren, dus 
daarmee is het punt dat zij inbrachten op de DICA dag uit de 
registratietoets niet meer relevant. Het verschuiven van de 

Niet 
transparant, 
ivm koppeling 
met DICA 
registratie. 
Liever 
zichtbaar 
welke 
ziekenhuizen  
uberhaupt 
deelnemen 
aan PROMs 
dan wel 
PREMs

Niet 
transparant

Overweging ZiN

Advies ZiN Verplicht transparant

Procesindicator 10 A vj 2017
Percentage patiënten waarbij 
tumorweefsel focaal of meer dan 
focaal aanwezig is in het 
resectievlak na een eerste 
borstsparende operatie voor DCIS

Criterium 1 t/m 5 Niet besproken tijdens 
de DICA-dagen

Behouden in 
set vj 2018 als 
verplicht 
transparant; 
must have

WSCie heeft de indicator 
uit de conceptset voor vj 
2018 geschrapt

niet 
transparant

Overweging ZiN

Advies ZiN Verplicht transparant

Procesindicator 14 A t/m D vj 2017
Percentage patiënten met een 
directe reconstructie door plastisch 
chirurg bij eerste operatie voor 
invasief mammacarcinoom

Criterium 1 t/m 5 Niet besproken tijdens 
de DICA-dagen

Behouden in 
set vj 2018 als 
verplicht 
transparant; 
absolute must 
have

Indicator 14 (verslagjaar 
2017) verplicht houden 
voor 2018 - Bij het 
reduceren van het aantal 
indicatoren, is de 
indicator directe 
reconstructie bij 
mammacarcinoom 
gesneuveld en indirect 
opgenomen in indicator 4. 
Dit betreurt de NVPC en 
wij zouden deze indicator 
weer terug willen alsook 
het onderscheid in type 
reconstructies 
(implantaat, autoloog, 

Behouden in set vj 2018 als verplicht transparant; Over 
indicator 14: De oplossing was toen om het type reconstructie 
(autoloog of prothese) bij borstcontour uit te splitsen. Op de 
DICA indicatordag kon deze aangepaste indicator niet worden 
besproken. Vandaar dat we de oude indicator 14 (directe 
recontructie bij invasief + type) willen behouden.

Niet 
transparant

Niet 
transparant

Overweging ZiN

Advies ZiN Verplicht transparant

Structuurindicator 2B vj 2016
Hoeveel gecertificeerde internist-
oncologen zijn er werkzaam op uw 
ziekenhuislocatie?

Criterium 1 t/m 5 Niet besproken tijdens 
de DICA-dagen

Opnemen in set 
vj 2018 als 
verplicht 
transparant; 
must have

Overweging ZiN
Advies ZiN Niet transparant

Structuurindicator 3B vj 2016
Hoeveel oncologisch chirurgen zijn 
er werkzaam op uw 
ziekenhuislocatie?

Criterium 1 t/m 5 Niet besproken tijdens 
de DICA-dagen

Opnemen in set 
vj 2018 als 
verplicht 
transparant; 
must have

Overweging ZiN
Advies ZiN Niet transparant

Structuurindicator 5A vj 2016
Hoeveel radiotherapeuten zijn 
betrokken bij de borstkankerzorg in 
uw ziekenhuis?

Criterium 1 t/m 5 Niet besproken tijdens 
de DICA-dagen

Opnemen in set 
vj 2018 als 
verplicht 
transparant; 
must have

Overweging ZiN
Advies ZiN Niet transparant

Procesindicator 3 vj 2016
Percentage patiënten met een MRI-
mamma bij neo-adjuvante 
chemotherapie

Criterium 1 t/m 5 Niet besproken tijdens 
de DICA-dagen

Opnemen in set 
vj 2018 als 
verplicht 
transparant; 
must have

Overweging ZiN
Advies ZiN Niet transparant

Procesindicator 19A vj 2016
Percentage patiënten met neo-
adjuvante chemotherapie

De indicator was verwijderd uit de 
set voor vj 2017. In de 
wetenschappelijke commissie 
vergadering van 8 juni op het DICA 
congres is gesproken over de 
gehele indicatorset en over indicator 
14 en indicator 19a in het bijzonder. 
Zorgverzekeraars en patiënten willen 
deze indicatoren graag behouden en 
zo is het ook besproken op de 
vergadering van 8 juni (is ook zo 
genotuleerd). Over indicator 19a 
(neoadjuvante chemotherapie) is 
gezegd dat deze graag behouden 
blijft. Deze indicator is namelijk niet 
volledig uit de indicator over 
contourbehoud te halen. 
Doorontwikkelen. Anders is 
indicator over contourbehoud 
wellicht ook niet relevant?

Criterium 1 t/m 5 Opnemen in set 
vj 2018 als 
verplicht 
transparant; 
must have

NVPC: Indicator 19 is 
teruggetrokken omdat de 
definities niet juist waren 
en derhalve de keuze 
informatie, die BVN graag 
transparant zou willen 
hebben voor de patiënten 
(net zoals de NVPC maar 
ook de NBCA), niet kon 
laten zien. BVN was 
aanwezig bij de 
vergadering van de 
wetenschappelijke cie van 
de NBCA waar deze 
beslissing is genomen. 
Het is zeker belangrijk 
een goed beeld over het 
toepassen van NAC en de 
variatie hierin tussen de 
ziekenhuizen te hebben. 
Daarom bij 
doorontwikkeling tot een 
juiste definitie van deze 
indicator komen (waarin 
met name de definitie van 
de noemer van de 
indicator wordt 
aangepast), zodat deze in 
het volgend jaar wederom 

Akkoord met opnemen in de set zoals besproken in de 
vergadering van 8 juni.

Overweging ZiN
Advies ZiN Niet transparant

Toetstabel | Mammacarcinoom vj 2018

Deze indicatoren hebben niet het afgesproken proces van de Samenwerkingsafspraken MSZ doorlopen. Deze indicatoren staan voor vj 2017 op de Transparantiekalender. De indicatoren zijn opgenomen in de DICA-factsheet, maar zijn niet 
besproken tijdens de DICA-dagen. PFN (BVN) en ZN geven aan (een deel van) de indicatoren te willen behouden.

Deze indicator heeft niet het afgesproken proces van de Samenwerkingsafspraken MSZ doorlopen. Deze indicator staat voor vj 2017 op de Transparantiekalender. De indicator is opgenomen in de DICA-factsheet, maar zijn niet besproken 
tijdens de DICA-dagen. PFN (BVN) en ZN geven aan dat de indicator niet relevant is als patient-, keuze of zorginkoopinformatie. 

Deze indicator heeft niet het afgesproken proces van de Samenwerkingsafspraken MSZ doorlopen. Deze indicator staat voor vj 2017 op de Transparantiekalender. De indicator is opgenomen in de DICA-factsheet, maar zijn niet besproken 
tijdens de DICA-dagen. PFN (BVN) en ZN geven aan dat de indicator niet relevant is als patient-, keuze of zorginkoopinformatie. 

Deze indicator heeft niet het afgesproken proces van de Samenwerkingsafspraken MSZ doorlopen. Deze indicator staat voor vj 2017 op de Transparantiekalender. De indicator is opgenomen in de DICA-factsheet, maar zijn niet besproken 
tijdens de DICA-dagen. PFN (BVN) en ZN geven aan dat de indicator niet relevant is als patient-, keuze of zorginkoopinformatie. Indicator PROM/PREM is relevanter dan deze indicator. 

Er is geen consensus in de werkgroep. De informatie is niet wenselijk voor de informatievragende partijen. Alleen de Wetenschappelijke Commissie wil de indicatoren graag Verplicht transparant, zij hebben zonder de TpK ook de 
beschikking over de data.

Zowel PROMs als PREMs zijn zeer relevante uitkomstmaten. PREMs worden al jaren (oa in de vorm van CQI) uitgevoerd in de gehele sector. Vorig jaar is afgesproken deze indicator vrijwillig transparant te maken. Gezien de wenselijke 
beweging vooruit gaan we nu een stapje verder. Meerdere partijen geven aan de indicator op te willen splitsen in een A (deelname PROMs) en B indicator (deelname PREMs) en daarnaast inzichtelijk te maken of de PREMs of PROMs via 
DICA worden verzamelde of op een andere wijze. Daarom het advies een extra antwoordcategorie op te nemen: ja, via NBCA,; ja maar op een andere manier, nee.

Een bestaande indicator is door de WSCie niet opgenomen in de indicatorgids voor vj 2018. BVN geeft aan dat dit voor hen een zeer belangrijke indicator is die ze willen behouden. Het voorstel voor schrappen is tijdens de DICA-dagen niet 
besproken. Andere partijen hebben geen input op het schrapvoorstel kunnen leveren. 

De indicator is niet opgenomen in de conceptset voor vj 2018. Zowel PFN, FMS en ZN geven aan dat er door foutieve procedures onbedoeld geen indicator over dit onderwerp is opgenomen en dat dit onwenselijk is. Er is geen consensus 
over het schrappen van de indicator.

Deze indicator heeft niet het afgesproken proces van de Samenwerkingsafspraken MSZ doorlopen. Deze indicator staat voor vj 2017 op de Transparantiekalender. De indicator is opgenomen in de DICA-factsheet, maar zijn niet besproken 
tijdens de DICA-dagen. ZN geven aan dat de indicator niet relevant is als patient-, keuze of zorginkoopinformatie. 

Er is consensus in de werkgroep. Het proces van de samenwerkingsafspraken MSZ is gevolgd. Dit proces is vormgegeven als een verbetercyclus waarin de relevante partijen hun eigen toetsing uitvoeren (betrokkenheid relevante partijen en 

De indicator is niet relevant voor zowel patiënt en verzekeraar, daarmee is de indicator niet relevant voor de Transparantiekalender. Het is al een grote set tbv Transparantie daarom is het advies schrappen voor transparantie. Aanbieders 
kunnen de indicator voor intern gebruik handhaven.

De BVN geeft aan dat deze indicator niet relevant is voor keuze-informatie. Alle andere partijen willen deze indicator wel behouden op de Transparantiekalender. Voor ZN is deze indicator relevant voor inkoopinformatie. 

De BVN geeft aan dat deze indicator niet relevant is voor keuze-informatie. Alle andere partijen willen deze indicator wel behouden op de Transparantiekalender. Voor ZN is deze indicator relevant voor inkoopinformatie. 

Deze indicator was al verwijderd uit de set voor vj 2017. Het Zorginstituut kan hoogstens terugvallen op een indicator van een vorig verslagjaar (=2017). Deze indicator meenemen voor de doorontwikkeling.

Deze indicator was al verwijderd uit de set voor vj 2017. Het Zorginstituut kan hoogstens terugvallen op een indicator van een vorig verslagjaar (=2017). Deze indicator meenemen voor de doorontwikkeling.

Deze indicator was al verwijderd uit de set voor vj 2017. Het Zorginstituut kan hoogstens terugvallen op een indicator van een vorig verslagjaar (=2017). Deze indicator meenemen voor de doorontwikkeling.

Deze indicator was al verwijderd uit de set voor vj 2017. Het Zorginstituut kan hoogstens terugvallen op een indicator van een vorig verslagjaar (=2017). Deze indicator meenemen voor de doorontwikkeling.

Deze indicator was al verwijderd uit de set voor vj 2017. Het Zorginstituut kan hoogstens terugvallen op een indicator van een vorig verslagjaar (=2017). Deze indicator meenemen voor de doorontwikkeling.
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Inclusie en exclusie criteria 

 
Inclusie 

Primaire mammacarcinomen waarbij de volgende tumorsoorten geïncludeerd worden:  

• Alle tumorstadia, inclusief DCIS en mammacarcinoom met metastasen op afstand (M1-stadium)  

• Invasief ductaal carcinoom  

• Invasief lobulair carcinoom  

• Ziekte van Paget - Inflammatoir carcinoom  

 

 Exclusie 

• LCIS  

• Recidief mammacarcinoom  

• Zeldzame tumorsoorten zoals Phyllodes tumor  

• Niet chirurgisch (conservatief) behandelde patiënt  
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Indicatoren Mammacarcinoom (NBCA)  
 

Structuur 
 

Nr. Indicator Type 

indicator 

Jaar  

1 Algemeen 

A. Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met invasief borstkanker of DCIS dat op uw 

ziekenhuislocatie operatief is behandeld in de periode 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2018?  

Antwoord:      Aantal:  <CCC>      

B. Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met een invasief borstkanker of DCIS dat op uw 

locatie niet chirurgisch is behandeld, maar wel systemisch is behandeld in de periode 1 oktober 2017 tot en 

met 30 september 2018? 

Antwoord:      Aantal:  <CCC>     

Structuur NBCA 

jaar 

Invul 

2 Internisten  

A. Hoeveel internisten behandelen nieuwe patiënten met borstkanker? 

Antwoord:      Aantal:  <CC>       

B. Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar 

borstkankerpatiënten behandeld? 

Antwoord:      Aantal:  <CC>       

Structuur NBCA 

jaar 

Invul 

3 Chirurgen 

A. Hoeveel chirurgen op uw ziekenhuislocatie behandelen nieuwe patiënten met borstkanker? 

Antwoord:      Aantal:  <CC>      

B. Hoeveel gecertificeerde oncologisch chirurgen werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar 

borstkankerpatiënten behandeld? 

Antwoord:      Aantal:  <CC>      

Structuur NBCA 

jaar 

Invul 
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4 Plastisch chirurgen 

A. Hoeveel plastisch chirurgen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie?:  

Antwoord:      Aantal:  <CC>   

B. Hoeveel plastisch chirurgen op uw ziekenhuislocatie behandelen patiënten met borstkanker? 

Antwoord:      Aantal:  <CC>  

C. Maakt een plastisch chirurg onderdeel uit van het multidisciplinaire mammateam (vast of op afroep)?  

Antwoord:      <1.ja, vast / 2.ja, op afroep/  3.nee>    

Structuur NBCA 

jaar 

Invul 

5 Radiotherapeuten 

A. Is er deelname van radiotherapeuten aan zowel het pre- als postoperatieve MDO? 

Antwoord:      <Ja/ Nee>      

Structuur NBCA 

jaar 

Invul 

6  Pathologie 

Wordt in uw ziekenhuislocatie gebruik gemaakt van het PALGA-protocol mammacarcinoom? 

Antwoord:      <Ja/Nee> 

Structuur NBCA 

jaar 

Invul 

7 Psychosociale zorg 

Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle patiënten met borstkanker de behoefte aan psychosociale zorg standaard 

en bij herhaling in kaart gebracht met een gevalideerd signaleringsinstrument? (bijvoorbeeld met behulp van de 

LAST-meter) 

Antwoord:      <Ja/Nee> 

Structuur NBCA 

jaar 

Invul 

8 Klinische genetica 

A. Is er gedocumenteerde samenwerking met / betrokkenheid bij het MDO van een afdeling klinische genetica? 

Antwoord:      <Ja/Nee> 

B. Is het uitvragen van familieanamnese, assessment van de verwijscriteria en eventuele verwijzing voor 

genetisch onderzoek structureel opgenomen in het zorgpad? 

Antwoord:      <Ja/Nee> 

C. Is de mogelijkheid tot spoedcounseling en DNA-diagnostiek opgenomen in het zorgpad? 

 Antwoord:      <Ja/Nee> 

Structuur NBCA  

jaar 

invul 
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Nr.  Indicator 
Type 

indicator 

Uitvraag 

over (jaar) 

DIAGNOSTIEK 

Radiologie 

1. RAD Percentage patiënten met een MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie. Proces NBCA-jaar 

BEHANDELING 

Multidisciplinair team overleg (MDO) 

2. ALG Percentage patiënten dat pre- èn postbehandeling is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal 

verslag beschikbaar is (norm >90%). Zizo 

Proces NBCA-jaar 

Chirurgie 

3a. CHI Irradicaliteit bij primair eerste mammasparende operatie voor invasief mammacarcinoom (zonder neo-adjuvante 

therapie) (norm <15%). 

Uitkomst NBCA-jaar 

3b. CHI Irradicaliteit onbekend bij primair eerste mammasparende operatie voor invasief mammacarcinoom (zonder neo-

adjuvante therapie). 

Uitkomst NBCA-jaar 

Plastische chirurgie 

4. CH/

PL 

Borstcontoursparende chirurgie (invasief mammacarcinoom) (a. Totaal. b. Primair mammasparend. c. Primair 

mammasparend na neoadjuvante chemotherapie. d. directe reconstructie na ablatie). 

Proces NBCA-jaar 

5. PL  Percentage patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij eerste operatie voor DCIS (b,c,d incl 

subtypen). 

Proces NBCA-jaar 

Radiotherapie 

6. RT Percentage patiënten met neo-adjuvante chemotherapie dat binnen 28 dagen na start van deze behandeling gezien 

wordt door de radiotherapeut. 

Proces Kalenderjaar 

7. RT Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij lokaal uitgebreid mammacarcinoom waarvoor ablatio mammae. Proces Kalenderjaar 

DOORLOOPTIJDEN 

8. ALG Mediane doorlooptijd tussen diagnose en primaire behandeling. Proces NBCA-jaar 

9. ALG Mediane doorlooptijd  tussen primaire/preoperatieve  behandeling en eerste operatie (incl./excl. directe 

reconstructie). 

Proces NBCA-jaar 

10. ALG Mediane doorlooptijd  tussen operatie en postoperatieve behandeling. Proces NBCA-jaar 
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PROMs/PREMs 

11. ALG Het ziekenhuis neemt deel aan de verzameling van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en Patient Reported 

Experience Measures (PREMs) in de klinische registratie van de NBCA. 

Structuur NBCA-jaar 

 

Over periode (NBCA – of Kalenderjaar)   

Per indicator beschreven:  

1) Patiënten met een datum eerste positieve biopt van 1-10-2017 tot en met 30-09-2018 (NBCA-jaar) òf  

2) Patiënten met een datum eerste positieve biopt van 1-1-2017 tot en met 31-12-2017 (kalenderjaar). 
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I. DIAGNOSTIEK - Radiologie 

 

1. MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie 

Indicator     

Operationalisatie Percentage patiënten met een MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie. 

     Teller  Aantal patiënten die een MRI-mamma vóór start neo-adjuvante chemotherapie hebben ondergaan. 

     Noemer Aantal patiënten met een primair invasief mammacarcinoom zonder metastasen op afstand behandeld met 

neo-adjuvante chemotherapie. 

Definitie (s) - 

In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria 

Norm: - 

Uitvraag over periode:  01-10-2017 t/m 30-09-2018 

 

 

Notulen indicatorendagen 2017 

Conclusie: Valide: Jaxxx Transparantie: Jaxxx Advies t.a.v. verplichte transparantie: 

Verplichtxxx 

Commentaar:  -xxx  
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II. BEHANDELING - Multidisciplinair overleg 

2.  Multidisciplinair team overleg  

Indicator     

Operationalisatie Percentage patiënten dat pre- en/of postoperatief is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een 

digitaal verslag beschikbaar is. 

     Teller  Aantal patiënten dat besproken is in een pre- èn postoperatief behandel MDO en bij wie een digitaal verslag 

beschikbaar is voor een aantal behandelaars.  

     Noemer Aantal geopereerde patiënten met een primair invasief mammacarcinoom en/of DCIS. 

Definitie (s) - 

In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria 

Norm >90% 

Uitvraag over periode:  01-10-2017 t/m 30-09-2018 

 

 

Notulen indicatorendagen 2017 

Conclusie: Valide: Jaxxx Transparantie: Jaxxx Advies t.a.v. verplichte transparantie: 

Verplichtxxx 

Commentaar:  -xxx  
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II. BEHANDELING – Chirurgie 

 

 

Notulen indicatorendagen 2017 

Conclusie: Valide: Jaxxx Transparantie: Jaxxx Advies t.a.v. verplichte transparantie: 

Verplichtxxx 

Commentaar:  -xxx  

 

  

3.  Irradicaliteit bij primair mammasparende operatie  

Indicator     

Operationalisatie Percentage patiënten met een irradicale resectie bij primair mammasparende operatie voor invasief 

mammacarcinoom (zonder neo-adjuvante therapie). 

     Teller A Aantal patiënten bij wie tumorweefsel (alleen m.b.t. invasieve component) meer dan focaal aanwezig is in het 

resectievlak na een eerste lokale excisie. 

     Teller B Aantal patiënten bij wie niet bekend is of tumorweefsel aanwezig is in het resectievlak. 

     Noemer Aantal patiënten datie een eerste borstsparende operatie hebben ondergaan (zonder neo-adjuvante therapie) 

voor een primair invasief M0 mammacarcinoom (met of zonder DCIS) zonder metastasen op afstand.  

Definitie (s) - 

In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria 

Norm <15% 

Uitvraag over periode:  01-10-2017 t/m 30-09-2018 
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II. BEHANDELING – Plastische chirurgie 

4. Borstcontourbehoud  

Indicator     

Operationalisatie Percentage patiënten dat een borstcontour heeft behouden na operatieve behandeling voor invasief  

mammacarcinoom zonder metastasen op afstand. 

     Teller A Totaal aantal patiënten dat een borstcontour heeft behouden na operatieve behandeling (b+c+d). 

     Teller B Aantal patiënten dat een borstcontour heeft behouden na primair mammasparende operatieve 

behandeling.** 

     Teller C Aantal patiënten dat een borstcontour heeft behouden na primair mammasparende operatieve behandeling 

(nainclusief neoadjuvante chemotherapie).* 

     Teller D Aantal patiënten dat een borstcontour heeft behouden na een ablatieve ingreep inclusief directe reconstructie 

(primair of na neoadjuvante chemotherapie). 

     Noemer Aantal geopereerde patiënten met een primair invasief mammacarcinoom zonder metastasen op afstand. 

Definitie (s) * ook na re-excisie eerste en tevens laatste tumorexcisie  

In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria 

Norm - 

Uitvraag over periode:  01-10-2017 t/m 30-09-2018 

 

 

Notulen indicatorendagen 2017 

Conclusie: Valide: Jaxxx Transparantie: Jaxxx Advies t.a.v. verplichte transparantie: 

Verplichtxxx 

Commentaar:  Wens BVN/ZN: nuancering type reconstructieve cxxxhirurgie, indicator 14 (verslagjaar 2017) verplicht houden 

voor 2018  

 

Tabel met opmaak

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)
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5.  Directe reconstructie DCIS 

Indicator     

Operationalisatie Percentage patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij operatie voor DCIS. 

     Teller A Totaal aantal patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij operatie voor DCIS (b+c+d).  

     Teller B Aantal patiënten met een directe reconstructie middels prothese door plastisch chirurg bij operatie voor DCIS. 

     Teller C Aantal patiënten met een directe reconstructie met autoloog weefsel door plastisch chirurg bij operatie voor DCIS. 

     Teller D Aantal patiënten met een directe reconstructie met een combinatie van prothese en autoloog weefsel door 

plastisch chirurg bij operatie voor DCIS. 

     Noemer 
Aantal patiënten met een ablatieve ingreep voor DCIS. 

Definitie (s) - 

In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria 

Norm - 

Uitvraag over periode:  01-10-2017 t/m 30-09-2018 

 

 

Notulen indicatorendagen 2017 

Conclusie: Valide: Jaxxx Transparantie: Jaxxx Advies t.a.v. verplichte transparantie: 

Verplichtxxx 
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Commentaar:  -xxx  

 

II. BEHANDELING – Radiotherapie 

6.  Neoadjuvante chemotherapie en gezien door radiotherapeut 

Indicator     

Operationalisatie Percentage patiënten met neo-adjuvante  chemotherapie dat binnen 28 dagen na start van deze behandeling 

gezien wordt door de radiotherapeut. 

     Teller  Aantal patiënten behandeld met neo-adjuvante chemotherapie dat binnen 28 dagen na start behandeling 

gezien wordt door de radiotherapeut. 

     Noemer Aantal patiënten met een invasief mammacarcinoom zonder metastasen op afstand dat neo-adjuvante 

chemotherapie heeft gehad, geopereerd is, en tevens postoperatief bestraald is. 

Definitie (s) - 

In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria 

Norm - 

Uitvraag over periode:  01-01-2017 t/m 31-12-2017 

 

 

Notulen indicatorendagen 2017 

Conclusie: Valide: Jaxxx Transparantie: Jaxxx Advies t.a.v. verplichte transparantie: 

Verplichtxxx 

Commentaar:  -xxx  
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Notulen indicatorendagen 2017 

Conclusie: Valide: Jaxxx Transparantie: Jaxxx Advies t.a.v. verplichte transparantie: 

Verplichtxxx 

Commentaar:  -xxx  

 

  

7.  Radiotherapie lokaal uitgebreid mammacarcinoom waarvoor ablatio  

Indicator     

Operationalisatie Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij lokaal uitgebreid mammacarcinoom waarvoor ablatio 

mamma. 

     Teller  Aantal patiënten dat radiotherapie heeft gekregen. 

     Noemer Aantal patiënten met een primair invasief M0 lokaal uitgebreid mammacarcinoom (NABON richtlijn: klinisch 

T3, T4, any N, M0 en any T, N2-3, M0) geopereerd middels een ablatio mamma (excl. pT3N0). 

Definitie (s) - 

In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria 

Norm - 

Uitvraag over periode:  01-01-2017 t/m 31-12-2017 
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III. DOORLOOPTIJDEN 

 

8. Doorlooptijd diagnose -– primaire behandeling 

Indicator     

Operationalisatie Mediane doorlooptijd in kalenderdagen tussen datum biopt waarop diagnose is gesteld (cq datum intake bij 

overname therapie) en start primaire behandeling.  

 Mediaan A Mediane doorlooptijd in kalenderdagen tussen datum biopt waarop diagnose is gesteld (cq datum intake bij 

overname therapie) en start primaire behandeling (neoadjuvant of operatief) (b+c+d).  

 Mediaan B Mediane doorlooptijd in kalenderdagen tussen datum biopt waarop diagnose is gesteld* en neoadjuvante 

chemotherapiebehandeling.  

 Mediaan C Mediane doorlooptijd in kalenderdagen tussen datum biopt waarop diagnose is gesteld* en eerste operatie 

(excl. neoadjuvante behandeling en excl. directe reconstructie). 

 Mediaan D Mediane doorlooptijd in kalenderdagen tussen datum biopt waarop diagnose is gesteld* en eerste operatie 

inclusief directe reconstructie (excl. neoadjuvante behandeling). 

 Definitie (s) NB1. Registratie vindt plaats voor het ziekenhuis waar operatie heeft plaatsgevonden. 

*NB2. Indien verwijzing: berekening vanaf de datum van intake bij overname therapie. 

In-/ exclusiecriteria Aantal neoadjuvant behandelden en geopereerde patiënten met een primair invasief mammacarcinoom en/of 

DCIS. 

Zie verder algemene NBCA in- / exclusiecriteria.  

Uitvraag over periode:  01-10-2017 t/m 30-09-2018 

 

 

Notulen indicatorendagen 2017 

Conclusie: Valide: Jaxxx Transparantie: Jaxxx Advies t.a.v. verplichte transparantie: 

Verplichtxxx 

Commentaar:  -xxx  
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9.  Doorlooptijd neoadjuvante behandeling - eerste operatie  

Indicator     

Operationalisatie Mediane doorlooptijd tussen neoadjuvante chemotherapiebehandeling en eerste operatie (metincl/zonderexcl 

directe reconstructie).  

 Mediaan A Mediane doorlooptijd tussen neoadjuvante chemotherapiebehandeling en eerste operatie metincl. en 

excl.zonder directe reconstructie (b+c). 

 Mediaan B Mediane doorlooptijd tussen neoadjuvante chemotherapiebehandeling en eerste operatie zonderexcl. directe 

reconstructie. 

 Mediaan C Mediane doorlooptijd tussen neoadjuvante chemotherapiebehandeling en eerste operatie metincl. directe 

reconstructie. 

 Definitie (s) NB. Registratie vindt plaats voor het ziekenhuis waar operatie heeft plaatsgevonden. 

In-/ exclusiecriteria Aantal patiënten met als primaire behandeling neoadjuvante chemotherapie voor een primair invasief 

mammacarcinoom zonder metastasen op afstand. 

Zie verder algemene NBCA in- / exclusiecriteria.  

Uitvraag over periode:  01-10-2017 t/m 30-09-2018 

 

 

Notulen indicatorendagen 2017 

Conclusie: Valide: Jaxxx Transparantie: Jaxxx Advies t.a.v. verplichte transparantie: 

Verplichtxxx 

Commentaar:  -xxx  
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10. Doorlooptijd eerste laatste operatie – adjuvante behandeling 

Indicator     

Operationalisatie Mediane doorlooptijd tussen laatsteeerste operatie en adjuvante behandeling (chemo- of radiotherapie).   

 Mediaan A Mediane doorlooptijd tussen laatsteeerste operatie en adjuvante behandeling (b+c).  

 Mediaan B Mediane doorlooptijd tussen laatsteeerste operatie en adjuvante chemotherapiebehandeling.   

 Mediaan C Mediane doorlooptijd tussen laatsteeerste operatie en adjuvante radiotherapie.behandeling.   

 Definitie (s) NB1. Registratie vindt plaats voor het ziekenhuis waar operatie heeft plaatsgevonden. 

In-/ exclusiecriteria Aantal geopereerde patiënten met een primair invasief mammacarcinoom en/of DCIS. 

Zie verder algemene NBCA in- / exclusiecriteria.  

Uitvraag over periode:  01-10-2017 t/m 30-09-2018 

 

 

Notulen indicatorendagen 2017 

Conclusie: Valide: Jaxxx Transparantie: Geen consensusxxx Advies t.a.v. verplichte transparantie: xxx 

Commentaar:  xxx  

 

 

Tabel met opmaak
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IV. PROMS/PREMS 

 

11.  Deelname PROMs en PREMs 

Indicator 
 

  

 Operationalisatie Het ziekenhuis neemt deel aan de verzameling van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en Patient 

Reported Experience Measures (PREMs) in de klinische registratie van de NBCA.  

Antwoordopties Ja 

Nee 

Definitie(s) Deelname houdt in dat een ziekenhuis aangemeld is voor deelname aan de PROMs en PREMs in de klinische 

registratie van de NBCA. Dit houdt in dat door tenminste één patiënt de PROMs en PREMs vragenlijst is 

ingevoerd in de NBCA-database. Deze indicator zal direct uit de PROMs en PREMs registratie worden 

berekend. 

In-/ exclusiecriteria De in-/exclusiecriteria als geldend voor de klinische registratie van de NBCA. 

Uitvraag over periode:   01-10-2017 t/m 30-09-2018 

 

Notulen indicatorendagen 2017 

Conclusie: Valide: Neexxx Transparantie: Neexxx Advies t.a.v. verplichte transparantie: nvt. 

xxx 

Commentaar:  NBCA: invul indicator, moet naar invulmodule (structuurindicator) 

ZN: graag onderscheid PROM/PREM 

Discussie dat niet ieder ziekenhuis PROMs aanlevert binnen de klinische registratie van de NBCA xxx  

 

 

 

 

Tabel met opmaak


