
29GUNAIKEIA ■ VOL 20 Nr 3 ■ 2015

Philippe Van Trappen 

G
18

08
N

Centralisatie door regionalisatie 
van gynaecologische kankerzorg: 
Europees model?
Philippe Van Trappen
Dienst Gynaecologie/Oncologie, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

gr04, tU08, He19, He12, He16

Inleiding
In 2011 werden er in België, volgens het Belgisch kanker-
register, 1.414 patiënten gediagnosticeerd met uterus-
carcinoom, 828 patiënten met ovariumcarcinoom en 623 
patiënten met cervixcarcinoom, respectievelijk 4,8%, 2,8% 
en 2,1% van alle tumoren bij vrouwen. Tot op heden is er 
nog geen nationaal kankerplan voor de structurele organi-
satie van gynaecologische pelviene kankerzorg. 

Is er een nationaal kankerplan in andere Europese landen, 
en zo ja wat is het effect o.a. op de kwaliteit van zorg en 
de overleving van patiënten met gynaecologische pelviene 
tumoren? Dit wordt hieronder besproken.

Europese situatie  
en Cochrane-analyse
Het Verenigd Koninkrijk (VK) was één van de eerste Eu-
ropese landen die in 2000 een nationaal kankerplan in-
troduceerde voor de National Health Service (NHS), dit 
naar aanleiding van het Calman-Hine report (‘proposal for 
restructuring cancer services’) in 1995. In dit kankerplan 
waren zowel ‘teaching’ als ‘non-teaching’ ziekenhuizen 
betrokken. Het voorgestelde model veronderstelde dat de 
zorg voor de meeste kankers verbetert wanneer deze ge-
centraliseerd wordt in hooggespecialiseerde ziekenhuizen/
netwerken met de aanwezigheid van een multidisciplinair 

team, expertise in chirurgische disciplines, radiologen,  
pathologen, medisch oncologen en radiotherapeuten, 
palliatieve zorg, gespecialiseerde onco-verpleegkundigen, 
etc. In 1999 vervaardigde de ‘Department of Health (DH) –  
National Health Service Executive (NHSE)’ een handboek 
(Improving Outcomes in Gynaecological Cancer) in ver-
band met ‘good clinical practice’ omtrent zorg voor gynae-
cologische kankers. De vraag was nu of door deze geor-
ganiseerde kankerzorg de overleving van gynaecologische 
kankerpatiënten verbeterde, en of dit afhankelijk was van 
de gespecialiseerde zorg, de expertise van de chirurg en/of 
het volume (operaties) van de centra. 

In 2012 verscheen er een Cochrane systematische review 
omtrent de centralisatie van gynaecologische kankerzorg. 
Enkel vijf retrospectieve observationele studies, na correc-
tie voor ‘case mix’ met multivariabele analyse, voldeden 
aan de inclusiecriteria (1). Deze 5 studies waren uitge-
voerd in het Verenigd Koninkrijk, USA, Canada en Neder-
land. Het ging in totaal om 62.191 patiënten, waarvan 
28.341 met ovariumcarcinoom en 33.850 met een andere 
gynaecologische kanker. Meta-analyse van 3 studies met 
in totaal 9.041 ovariumcarcinoompatiënten toonde, in de 
‘gepoolde’ resultaten, een statistisch significant verschil 
in overleving. Een langere overleving werd gezien wan-
neer patiënten werden behandeld in een centrum met een 
gynaecologisch oncoloog, dit in vergelijking met patiën-
ten die werden behandeld in een algemeen ziekenhuis  
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zonder gynaecologisch oncoloog (hazard ratio [HR]: 0,90).  
Nochtans toonde geen enkele van de 3 individuele stu-
dies een significant verschil tussen beide type ziekenhui-
zen. Een andere meta-analyse van 3 studies met in to-
taal 51.283 patiënten met een gynaecologische pelviene 
kanker, toonde een significant betere overleving voor pa-
tiënten die behandeld werden in een ‘teaching/regional 
cancer centre’ in vergelijking met een ‘community/general  
hospital’ (HR: 0,91).

De evidentie van deze Cochrane-review pleit dus meer 
voor behandeling van gynaecologische kankerpatiënten 
in een ‘teaching/regional cancer centre’ eerder dan in een 
‘community/general hospital’, door de betere overleving.

Sedert de implementatie van het handboek ‘Improving 
Outcomes in Gynaecological Cancer’ door de Department 
of Health (DH) – National Health Service Executive (NHSE) 
in 1999 in Engeland, en de organisatie van het NHS- 
kankerplan, zag men sedert 2000 een stijging van het aan-
tal casussen per kankercentrum alsook een verbetering 
van de overleving (HR: 0,71) voor cervix-, endometrium-, 
en ovariumcarcinoom, o.a. in de Anglia region (2). 

In 2008 publiceerde Vernooij et al. de bevindingen van een 
nationale studie omtrent gespecialiseerde zorg en overle-
ving van ovariumcarcinoom in Nederland (3). Voor deze 
retrospectieve population-based cohortstudie maakte 
men gebruik van de data van het Nederlands Kankerregis-
ter, gerelateerd aan mortaliteit, om alle patiënten te iden-
tificeren die behandeld waren tussen 1996 en 2003. Van de 
8.621 patiënten werden er 3.482 (40%) patiënten behan-
deld in een algemeen ziekenhuis, 3.510 (41%) patiënten 
in een semigespecialiseerd ziekenhuis en 1.557 (18%) in 
een gespecialiseerd ziekenhuis. De 5-jaars overleving voor 
patiënten behandeld in een algemeen, semigespecialiseerd 
en gespecialiseerd ziekenhuis was respectievelijk 38%, 
39,4% en 40,3%. Patiënten tussen de 50 en 75 jaar oud en 
met stadium I-IIA ovariumcarcinoom hadden een 30% en 
42% lager risico op mortaliteit (t.g.v. ovariumcarcinoom) 
wanneer behandeld in een semigespecialiseerd (HR: 0,70) 
en gespecialiseerd ziekenhuis (HR: 0,58) respectievelijk, in 
vergelijking met een algemeen ziekenhuis.

Vermoedelijk is dit ten gevolge van een betere chirurgi-
sche stadiëring en dus minder onderbehandeling in deze 
ziekenhuizen. Reeds eerder is in Nederland aangetoond 
dat slechts 25% van alle ovariumcarcinoompatiënten een 
adequate chirurgische stadiëring krijgen in een algemeen 
ziekenhuis (4). Bij de veronderstelde vroegtijdige stadia 
ovariumcarcinoompatiënten in algemene ziekenhuizen, is 
er dus potentieel een significante subgroep die mogelijk 
dient ingedeeld te worden bij het gevorderd stadium, wat 
een significant effect kan hebben op de resultaten. 

Voor ovariumcarcinoom in een gevorderd stadium, de 
grote meerderheid van de ovariumcarcinoompatiënten, 

was er weliswaar geen associatie tussen type ziekenhuis 
en overleving. Deze bevinding is merkwaardig aangezien 
de chirurgische expertise bij ovariumcarcinoom in een ge-
vorderd stadium groter is dan bij vroegtijdig stadium. Het 
artikel geeft zelf hiervoor een mogelijke verklaring: gynae-
cologisch oncologen opereren in bepaalde regio’s ook in 
algemene ziekenhuizen, waardoor het verschil in overle-
ving tussen de verschillende type ziekenhuizen sterk ge-
reduceerd wordt. Een andere mogelijke verklaring kan zijn 
dat er een hoger aantal patiënten in een gevorderd stadi-
um niet behandeld werden in algemene ziekenhuizen door 
o.a. de subjectieve beslissing van mogelijke inoperabiliteit 
of comorbiditeiten. Dit was ook één van de beperkingen 
van de studie, namelijk dat men niet kon corrigeren voor 
co-morbiditeiten. Het is niet ondenkbaar dat patiënten in 
een goede algemene conditie wel werden doorverwezen 
naar een (semi)gespecialiseerd ziekenhuis voor agres-
sieve therapie, terwijl patiënten met ernstige co-mor-
biditeiten niet verwezen werden. Dit kan een mogelijke  
invloed hebben op de uiteindelijke resultaten tussen de 
type ziekenhuizen.

Vernooij et al. toonde in haar studie van 2009 aan dat het 
grootste effect op de kwaliteit van chirurgische stadiëring 
bij vroegtijdig ovariumcarcinoom de expertise en volu-
me was van de (semi)gespecialiseerde gynaecoloog (4). 
Optimale debulking voor stadium III-ovariumcarcinoom 
was echter statistisch niet significant verschillend tussen 
de verschillende type ziekenhuizen. Patiënten behandeld 
in gespecialiseerde ziekenhuizen hadden wel een reduc-
tie van 18% in mortaliteit in vergelijking met patiënten 
behandeld in algemene ziekenhuizen. Weliswaar had 
het volume patiënten per ziekenhuis geen effect op de  
overleving. 

Situatie in Verenigde Staten
Schrag et al. publiceerde in 2006 in de Journal of the Na-
tional Cancer Institute (JNCI) een studie die naging of er 
een associatie was tussen enerzijds het volume van ova-
riumcarcinoompatiënten behandeld in een ziekenhuis of 
per chirurg en anderzijds de overleving van deze patiënten 
(5). Ze maakten gebruik van de Surveillance, Epidemiology, 
and End Results (SEER)-database en identificeerden 2.952 
patiënten boven de 65 jaar die geopereerd waren voor 
ovariumcarcinoom tussen 1992 en 1999. Zowel voor ova-
riumcarcinoom in een vroegtijdig als gevorderd stadium 
had het volume per ziekenhuis of per chirurg geen invloed 
op de totale overleving. Het volume per chirurg werd in-
gedeeld in laag aantal (n = 1-3), intermediair aantal (n = 
4-19) en hoog aantal (n = 20-61).

Brookfield et al. publiceerde in 2009 de resultaten van de 
invloed van regionalisatie van gynaecologische kankerzorg 
op overleving in Florida (6). Tussen 1990 en 2000 werden 
48.981 patiënten met een gynaecologische kanker behan-
deld in Florida (Florida Cancer Data System). De overle-
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ving van patiënten met cervix-, ovarium-, endometrium-,  
vulva carcinoom en uterussarcoom werd vergeleken 
tussen ‘teaching and non-teaching hospitals’ en ‘high- 
volume centers, intermediate-volume centers en low-volu-
me centers’. Er werd geen significant verschil in overleving 
gevonden voor alle gynaecologische kankers tussen de 
verschillende type ziekenhuizen. Verder concludeerde men 
dat patiënten behandeld door gynaecologisch oncologen 
in ‘non-teaching hospitals/low-volume centers’ gelijkaar-
dige kwalitatieve zorg krijgen als in ‘teaching hospitals/
high-or intermediate volume centers’.

Bristow et al. onderzocht recent (2014) de invloed van het 
volume ovariumcarcinoompatiënten per ziekenhuis/arts 
op de overleving, alsook de  toegang/doorverwijzing naar 
centra met hoog volume (7). In totaal 11.865 patiënten 
met stadium IIIC/IV-ovariumcarcinoom, behandeld tus-
sen 1996 en 2006, werden geïdentificeerd in de California 
Cancer Registry. ‘High-volume hospitals (HVH)/physicians 
(HVP)’ waren geassocieerd met een betere overleving in 
vergelijking met ‘low-volume hospitals (LVH)/physicians 
(LVP)’ (HR voor mortaliteit: 1,31). In totaal 2.119 patiën-

ten (17,9%) waren behandeld in HVH, en 1.791 patiënten 
(15,1%) waren behandeld door HVP. Slechts 4,3% waren 
behandeld door de combinatie HVH/HVP, terwijl 53,1% be-
handeld werd door de combinatie LVH/LVP. Zowel ras als 
socio-demografische kenmerken (lage socio-economische 
status en Medicaid hospitalisatieverzekering) waren onaf-
hankelijk geassocieerd met kankerzorg door de combinatie 
LVH/LVP. Deze bevindingen zijn moeilijk extrapoleerbaar 
naar de Belgische situatie, aangezien de socio-demogra-
fische kenmerken totaal verschillend zijn en patiënten hier 
toegang hebben tot alle ziekenhuizen.

Lin et al. publiceerde in 2013 de bevindingen van het ef-
fect van volume (aantal) patiënten per centrum alsook het 
voorhanden zijn van de standaardbehandeling (chemo- 
radiotherapie en brachytherapie) op de overleving van 
patiënten met lokaal gevorderd cervixcarcinoom (stadium 
IIB-IIIB). Hiervoor werd de National Cancer Data Base ge-
raadpleegd, en er werden 27.660 patiënten geïdentificeerd 
die behandeld werden tussen 1998 en 2010 in 1.361 cen-
tra. Slechts 2,2% (n = 30) van de centra behandelde meer 
dan 9,4 patiënten per jaar (‘highest-volume group’), terwijl 

Figuur 1: 5-jaar relatieve overleving voor ovariumcarcinoom in Europese landen (Berrino et al, Eurocare 4).
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78,8% (n = 1.072) van de centra minder dan 2,4 patiën-
ten per jaar behandelde (‘lowest-volume group’). De me-
diane overleving van patiënten behandeld in ‘lowest- and  
highest-volume centers’ was respectievelijk 42,3 maan-
den en 53,8 maanden (p < 0,001). Slechts 54,8% van de 
patiënten kreeg brachytherapie, en 79,9% chemotherapie. 
Bij multivariabele analyse was een hogervolumecentrum 
gecorreleerd met een betere overleving (p < 0,022) alsook 
het voorhanden zijn van de standaardbehandeling met 
brachytherapie (p < 0,0005) en chemotherapie (p = 0,013).

Deze bevindingen in de USA zijn verrassend, doordat ener-
zijds meer dan 1.000 centra minder dan 3 patiënten per 
jaar behandelen en anderzijds de standaardbehandeling in 
vele centra niet voorhanden is. Begin de jaren 2000 is de 
aanvaarde standaardbehandeling voor lokaal gevorderd 
cervixcarcinoom chemo-radiotherapie en brachytherapie, 
en wordt dit ook toegepast o.a. in de meeste centra (zowel 
universitaire als perifere grote centra) in België. Vermoe-
delijk zal ook bij deze studie in de USA de socio-demogra-
fische kenmerken van de patiënt een rol spelen, en blijven 

Tabel 1: Gynaecologische tumoren, incidentie bij vrouwen per regio, 2011 (Belgisch Kankerregister).

Ovarium Totaal CR ESR WSR CRi

België 828 14,8 10,8 7,9 0,9

Vlaanderen 503 15,8 11,1 8,1 0,9

- Antwerpen 118 13,2 9,9 7,5 0,8

- Vlaams-Brabant 88 15,9 10,6 7,5 0,9

- West-Vlaanderen 106 18,0 11,7 8,4 1,0

- Oost-Vlaanderen 125 17,0 11,7 8,4 1,0

- Limburg 66 15,6 12,0 9,1 1,0

Baarmoederhals Totaal CR ESR WSR CRi

België 623 11,2 9,7 7,6 0,7

Vlaanderen 330 10,3 8,8 6,9 0,7

- Antwerpen 90 10,1 8,6 6,8 0,7

- Vlaams-Brabant 59 10,6 9,4 7,3 0,7

- West-Vlaanderen 62 10,5 8,8 6,9 0,7

- Oost-Vlaanderen 78 10,6 9,5 7,5 0,8

- Limburg 41 9,7 7,6 5,7 0,6

Vulva Totaal CR ESR WSR CRi

België 200 3,6 2,2 1,5 0,2

Vlaanderen 112 3,5 2,1 1,3 0,1

- Antwerpen 33 3,7 2,5 1,7 0,2

- Vlaams-Brabant 18 3,2 1,8 1,2 0,1

- West-Vlaanderen 23 3,9 2,2 1,4 0,2

- Oost-Vlaanderen 24 3,3 1,6 1,0 0,1

- Limburg 14 3,3 2,1 1,3 0,2

Baarmoederlichaam Totaal CR ESR WSR CRi

België 1.414 25,3 17,7 12,2 1,6

Vlaanderen 857 26,8 18,2 12,6 1,6

- Antwerpen 207 23,2 16,0 11,1 1,4

- Vlaams-Brabant 158 28,5 19,9 13,7 1,8

- West-Vlaanderen 180 30,5 18,8 13,2 1,7

- Oost-Vlaanderen 194 26,4 18,2 12,6 1,6

- Limburg 118 27,9 19,6 13,4 1,8

CR: crude rate of bruto-incidentie (n/100.000 persoonsjaren)
ESR en WSR: voor leeftijd gestandaardiseerde incidentie gebruikmakend van Europese en Wereldstandaardpopulatie (n/100.000 persoonsjaren)
CRi: cumulatief risico voor 0-74 jaar (%)
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patiënten vaak in een lokaal/algemeen ziekenhuis waar 
een standaardbehandeling niet voorhanden is, dit in te-
genstelling tot de situatie in België. 

Situatie in België
Volgens het Belgisch Kankerregister waren er in de periode 
2004-2008 113 ziekenhuizen die invasief/borderline ovari-
umcarcinoompatiënten (n = 5.471) behandelden. Van deze 
113 ziekenhuizen waren er 77 ziekenhuizen die minder 
dan 10 patiënten per jaar behandelden, 33 ziekenhuizen 
tussen de 10-24 patiënten per jaar en 3 ziekenhuizen meer 
dan 24 patiënten per jaar. 

De 5-jaars overleving in België voor patiënten met cervix-, 
corpus- en ovariumcarcinoom is respectievelijk 69,8%, 
79,6% en 44,6%. Dit zijn vergelijkbare en vaak betere cij-
fers dan in andere Europese landen waar reeds kanker-
netwerken bestaan (Figuur 1).

Het Kenniscentrum (KCE) in Brussel heeft in 2014 een 
voorsteldocument vervaardigd als model voor zorg van 
gynaecologische kankers alsook criteria voor referentie-
centra (KCE 219 Proposal Cancer Female Genital System: 
preferred model of care and criteria for reference centres). 
Hierbij werd o.a. een voorstel gedaan van minimum 60 
invasieve gynaecologische kankers (cervix-, corpus-, en 
ovariumcarcinoom) per centrum per jaar. Daarnaast werd 
ook uitvoerig aandacht besteed aan kwaliteitsindicatoren 
voor de verschillende pelviene gynaecologische tumoren. 
Hierop werden door een werkgroep (‘zeldzame kankers 
vrouwelijke voortplantingsorganen’) van het VBS enkele 
opmerkingen en verdere aanbevelingen gegeven. Zo is 
het belangrijk om eerst voor alle pelviene gynaecologische 
tumoren kwaliteitsindicatoren te definiëren en dan pros-
pectief te laten registreren door alle participerende cen-
tra. Hierdoor zou men dan op termijn kunnen werken met 
meetbare criteria voor het bepalen van kankernetwerken 
voor gynaecologische oncologie.

Ter informatie: de tabel (Tabel 1) geeft de incidentie weer 
van de verschillende gynaecologische pelviene tumoren 
per regio in Vlaanderen in 2011.

Conclusie
Er is een duidelijke controverse in de literatuur, tussen 
de verschillende bovenvermelde studies omtrent het 
effect van volume (aantal) patiënten per ziekenhuis/
arts op de kwaliteit en overleving van gynaecologische 
kankerpatiënten. Wat wel bij een groot aantal studies 
duidelijk naar voren komt, is het gunstig effect van de 
expertise van de gynaecologisch oncoloog op de overleving 
van de gynaecologische kankerpatiënt. 

Door de reeds bestaande expertise in Vlaanderen in zowel 
universitaire centra als (grote) perifere centra, met een 

reeds bestaand MOC-overleg, gynaecologische oncologen 
die een subspecialisatie van 2-3 jaar hebben gevolgd, 
radiotherapeuten, medisch oncologen, oncologie-
verpleegkundigen en klinisch psychologen, etc. kunnen 
deze centra potentieel een cruciale rol spelen in het 
uitbouwen van kankernetwerken met andere lokale 
ziekenhuizen (al dan niet grensoverschrijdend).
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