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DARMKANKER

‘Ik kon snel terecht voor een darmonderzoek in 
het Martini ziekenhuis. Het was direct duidelijk 

wat er aan de hand was. Dat was maar goed ook, 
want ik had geen tijd te verliezen’.

Roelof had 

darmkanker en is 

behandeld in het 

Martini Ziekenhuis.



3

Die bereidheid tot samenwerken is de reden dat het 
voormalig Integraal Kankercentrum Zuid in 1982 is 
gestart met het registreren van gegevens over pa
tiënten met kwaadaardige aandoeningen in de regio 
NoordBrabant en NoordLimburg. Vroeger dachten 
we dat de aard van de tumor bepalend was voor de 
uitkomst, maar inmiddels weten we dat de kwaliteit 
van de chirurgische behandeling ook een belangrijke 
rol speelt. Sinds 2009 hebben we de Dutch Surgical 
Colorectal Audit (DSCA). De darmkankerregistratie 
stond aan de basis van Dutch Institute voor Clinical 
Auditing (DICA) dat anno 2016 is uitgegroeid tot 23 
verschillende registraties voor de zorg. De DSCA is 
gestart door chirurgen.  
 
REGISTRATIE IS NODIG
De gedegen richtlijnen voor ons vakgebied, opgesteld 
door de wetenschappelijke verenigingen, zijn de basis 
voor de zorgkwaliteit. De DSCA volgt de belangrijkste 
kwaliteitscriteria voor een chirurgische ingreep: 
bijvoorbeeld, is een patiënt besproken in het Multi
disciplinair overleg (MDO), of is er een MRI gedaan 
vóór de operatie. Met de registraties kunnen we 
checken of de richtlijnen inderdaad gevolgd worden, 
dat heeft waarde, maar moet niet overdreven worden. 

Daarbij zijn registraties meestal niet de oorzaak 
van verbeteringen van de zorgkwaliteit. Nieuwe 
technieken en inzichten maken die betere resultaten 
mogelijk, registraties maken verbeteringen zichtbaar. 
In de DSCA kun je zien dat de resultaten van darm
kankerchirurgie de laatste jaren enorm zijn verbeterd. 
Nederland hoort bij de top van de wereld en daar 
mogen we trots op zijn.  

INTERPRETATIE IS CRUCIAAL
Transparantie is geen doel op zich. Het gaat er 
ook absoluut niet om welk ziekenhuis ‘de beste’ 
of ‘de slechtste’ is. Je kunt data wel gebruiken om 
te kijken hoe je bijvoorbeeld verdere specialisatie 
kunt realiseren, zodat je steeds beter in staat bent 
om voor de diverse patiëntengroepen nog betere 
zorg te bieden. Die Nederlandse verbetercultuur 
en de bereidheid tot registreren en communiceren 
zijn bijzonder. Je ziet dat ook in GrootBrittannië 
en Scandinavië. In veel landen wordt weinig 
geregistreerd, of alleen de dingen die goed gegaan zijn. 
Dat geeft dan een vertekend beeld. In Nederland is die 
bereidheid tot openheid en de hang naar verbetering 
en vernieuwing groot. Bij interpretatie van data is 
de nodige voorzichtigheid geboden. Een cijfer heeft 

Transparantie zonder 
uitleg is zinloos

Rutten: ‘Chirurgen in Nederland hebben een grote bereidheid tot samenwerken. De beste zorg voor 
elke individuele patiënt, daar gaat het om. Als dat betekent dat een patiënt in een ander ziekenhuis 
beter af is, dan stuur je de patiënt door. 

EEN INTERVIEW MET HARM RUTTEN, CHIRURG-
ONCOLOOG CATHARINA ZIEKENHUIS, BIJZONDER 

HOOGLERAAR ALGEMENE HEELKUNDE MAASTRICHT 
UNIVERSITY EN LID VAN DE WETENSCHAPPELIJKE 

COMMISSIE DSCA

>
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context nodig; met kortdoorde bocht conclusies kun 
je de plank volledig misslaan. 
Bij de Santeon ziekenhuizen kijken we er zo naar. Ver
schillen in uitkomsten worden pas interessant als we 
ze kunnen doorgronden en er vervolgens van kunnen 
leren. Zo gebruiken we ook de uitkomsten op basis 
van de DSCAdata, zoals nu in het kader van Zorg 
voor Uitkomst wordt gepubliceerd. Het gaat om de 
nuancering. De patiëntselectie is sterk bepalend voor 
de uitkomsten van een behandeling. Bij patiënten met 
een vergevorderde tumor (bijvoorbeeld stadium T4 
rectumcarcinomen) ben je genoodzaakt om te ope
reren met een krappere operatiemarge (circumferen
tiële resectie marge: CRM). Dat levert in ons huidige 
systeem ‘strafpunten’ op bij de beoordeling van de 
zorgkwaliteit, maar dit is de enige manier om die be
treffende patiënt te kunnen opereren en een kans op 
overleven te geven. Bij de beoordeling van resultaten 
zijn de daaraan gekoppelde uitgangswaarden van de 
patiënt dan ook essentieel. Ook passen we aanvul
lende nieuwe technieken toe, zoals IORT (bestraling 
tijdens operatie) en HIPEC (na operatie verwarmde 
chemotherapie rondpompen in de buikholte) om de 
effectiviteit van de behandeling te vergroten. 
Als je kijkt naar het percentage complicaties of de 
30dagenmortaliteit, dan kun je dit niet éénopéén 
verbinden met de zorgkwaliteit. Het zegt pas iets, 
als je ook meer weet over de patiënten die in een 
ziekenhuis behandeld zijn. Zijn er veel patiënten door 
andere ziekenhuizen doorverwezen omdat men daar 
niets meer kan doen, dan beïnvloedt dit de cijfers. Dan 

zegt het cijfer niet zozeer iets over de geboden zorg
kwaliteit, maar veel meer over de patiëntenpopulatie. 
Resultaten kunnen per jaar erg fluctueren, gewoon
weg omdat je andere patiënten hebt behandeld. Bij 
Zorg voor Uitkomst kijken we daarom ook naar de 
patiëntkenmerken. 
 
TOEKOMST 
Er is behoefte aan nieuwe antwoorden op vragen die 
we hebben. Hiervoor is een meerjarenplanning nodig, 
die dataset rolt er niet vanzelf uit, dat kost tijd. De 
DSCA heeft een uitstekende kwaliteit, dat op zich 
verbeter je niet zomaar. Ik zie meerwaarde in een 
koppeling met de Basisregistratie Personen (voorheen 
GBA), zodat je ook de 1jaarsoverleving kunt bepalen. 
Dat geeft belangrijke aanvullende informatie. We 
hebben om te beginnen deze koppeling gerealiseerd 
voor de overlevingsgrafieken. Daarnaast zie ik verdere 
mogelijkheden wanneer we DSCA en IKNLdata gaan 
combineren.
Ik zou graag diepteanalyses doen op onze eigen 
patiëntengroep, zodat je ook meer kunt leren over bij
voorbeeld de complicaties die optreden. Met de San
teon ziekenhuizen samen hebben we een nog betere 
basis om van elkaar te leren en te verbeteren, nader 
onderzoek te doen en te komen tot wetenschappelijke 
publicaties. 1 op de 8  patiënten met darmkanker in 
Nederland gaat naar een Santeon ziekenhuis. Met een 
focus op deze grote groep darmkankerpatiënten kun
nen we die nieuwe antwoorden vinden en een breed 
palet aan goede zorg blijven bieden.’

 ‘Verschillen in 
uitkomsten worden 

pas interessant 
als we ze kunnen 
doorgronden en 

er vervolgens van 
kunnen leren.’

>
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BESCHRIJVING INDICATOREN
De rapportages op onderstaande indicatoren zijn 
gebaseerd op de ruwe DSCAregistraties over de periode 
2010–2015, aangevuld met de overlijdensdata vanuit 
de Basisregistratie Personen (voorheen GBA). In deze 
rapportage staan alleen de patiënten met een operatieve 
resectie vanwege een colorectaal carcinoom, zoals 
opgenomen in de DSCA. Het cohort van behandelde 
patiënten is per ziekenhuis vastgelegd. Dit zijn zowel 
eigen als verwezen patiënten. Nietoperatief behandelde 
patiënten zijn niet weergegeven. 

KENMERKEN VAN PATIËNTEN EN 
BEHANDELMODALITEITEN
Voor de operatief behandelde patiënten uit 20102015 
zijn de patiëntkenmerken: pathologisch tumorstadium, 
geslacht, leeftijd, BMI, Charlsonscore en ASAscore 
weergegeven, uitgesplitst naar de locatie van de 
‘belangrijkste’ tumor: colon of rectum. Daarnaast laten 
we zien welk percentage patiënten IORT of HIPEC heeft 
gehad.
De patiëntencohorten voor de DSCArapportage over 
de periode 20102015 bevatten uitsluitend patiënten 
met een colorectaalcarcinoom waarbij sprake was van 
een resectie, inclusief de van elders verwezen patiënten. 
Het Catharina is een zogenaamd ‘tertiair centrum’ 
voor darmkankerchirurgie, waardoor een substantieel 

deel van de behandelde patiënten van elders kwam. 
Dat wil zeggen, voor behandeling verwezen werden 
door andere ziekenhuizen. Als gevolg hiervan wijkt de 
patiëntenpopulatie van het Catharina aanmerkelijk af van 
de populaties van de andere Santeon ziekenhuizen. 

INDICATOREN
Van de volgende indicatoren worden de voor patiëntken
merken gecorrigeerde uitkomsten per ziekenhuis gerap
porteerd. Deze zijn afkomstig uit de standaard DSCA 
uitkomstenrapportages over de periode 20102015.
•   Het percentage patiënten dat een operatieve resectie 

ondergaat vanwege een primair coloncarcinoom, dat 
een gecompliceerd beloop heeft.

•   Het percentage patiënten dat een operatieve resectie 
ondergaat vanwege een primair rectumcarcinoom, dat 
een gecompliceerd beloop heeft.

•   Het percentage patiënten dat een operatieve resectie 
ondergaat vanwege een primair colorectaal carcinoom 
bij wie ‘failure to rescue’ (FTR) optreedt (over 2 jaren). 

De volgende indicator wordt ongecorrigeerd 
gerapporteerd: 
•   Het percentage patiënten dat een operatieve resectie 

ondergaat vanwege een primair rectumcarcinoom met 
een bekende circumferen tiële resectie marge (CRM), bij 
wie de CRM positief is.

Voor nadere definitie van deze vier indicatoren wordt 
verwezen naar de rapportages van DSCA.

(LANGETERMIJN)OVERLEVING  

De overleving is per patiënt vastgelegd door het 
combineren van de operatiedatum en de datum van 
overlijden. Indien de patiënt nog in leven is, is de laatst 
bekende datum van leven genomen, met een maximum 
van zes jaar. De rapportage betreft de ongecorrigeerde 
overleving in de vorm van KaplanMeiercurves. 
Voor details, zie de bijlage over datamanagement en 
rapportage.

Overzicht gerapporteerde 
uitkomstindicatoren darmkanker

OVERZICHT 
INDICATOREN

KENMERKEN VAN PATIËNTEN EN 

BEHANDELMODALITEITEN

INDICATOREN

(LANGETERMIJN)OVERLEVING 

DARM
KANKER
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FIGUUR 1

FIGUUR 2A

FIGUUR 2B

Verdeling colon- en rectumpatiënten  

per ziekenhuis in procenten

Verdeling colon- en rectumpatiënten  

per ziekenhuis in aantal patiënten

Aantal patiënten per ziekenhuis De uitkomsten voor darmkanker betreffen patiënten met een 

kwaadaardig primair colorectaal carcinoom die geopereerd zijn in 

een Santeon ziekenhuis in de jaren 2010 tot en met 2015, inclusief 

de van elders verwezen patiënten.

De onderliggende data zijn gebaseerd op gegevens uit de Dutch 

Surgical Colorectal Audit (DSCA) zoals beschikbaar in de Santeon 

ziekenhuizen aangevuld met vitaliteitsstatus en vitaliteitsdatum uit 

de Basisregistratie personen (voormalige GBA). Voor het MST geldt 

dat de registratie halverwege 2010 is gestart en er voor dat jaar 

relatief minder patiënten voorkomen.

FIGUUR 1 toont de aantallen patiënten waarop deze rapportage 

betrekking heeft, per ziekenhuis. Het totale aantal geopereerde 

darmkankerpatiënten in de Santeon ziekenhuizen bedraagt 7084 

over de periode 20102015. Van alle geopereerde darmtumoren 

in Nederland wordt 12,3% van de colontumoren en 14,0% van de 

rectumtumoren in een Santeon ziekenhuis behandeld (bron: IKNL).

FIGUUR 2A en 2B geven weer hoe de colon en rectumpatiënten 

verdeeld zijn over de ziekenhuizen. Van slechts 3 patiënten was de 

locatie onbekend; deze categorie wordt niet weergegeven. Wat op

valt, is het grote aantal patiënten met een rectumcarcinoom dat 

geopereerd is in het Catharina. Dit komt omdat het Catharina een 

tertiair centrum profiel heeft voor (colo)rectale T4carcinomen. 

Het MST heeft relatief meer colonpatiënten. 

Uitkomsten van zorg worden mede bepaald door patiëntken

merken op het moment van diagnosestelling. De volgende initië

le patiëntkenmerken worden apart gepresenteerd voor colon en 

rectum tumoren:

•  Pathologisch tumorstadium

•  Geslacht

•  Leeftijd

•  BMI

•  Charlson-score

•  ASA-score

6.2 KARAKTERISTIEKEN POPULATIE PATIËNTEN

Santeon 4850 2231

Antonius 897 372

Catharina 691 588

CWZ 744 310

Martini 854 397

MST 721 221

OLVG 943 343

 colon rectum
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FIGUUR 3A

FIGUUR 3B

FIGUUR 4AVerdeling geslacht per ziekenhuis, 

colonpatiënten

Verdeling pathologisch tumorstadium 

colonpatiënten per ziekenhuis

Verdeling pathologisch tumorstadium 

rectumpatiënten per ziekenhuis

In FIGUUR 3A en 3B  wordt het pathologisch stadium per zieken

huis weergegeven. De categorie ‘onbekend’ bestaat uit patiënten 

waarbij het pathologisch stadium niet te bepalen (n=338) of on

bekend (n=228) is. Bij coloncarcinomen heeft het MST relatief veel 

stadium IIItumoren, terwijl het Catharina meer stadium IVtumo

ren heeft. Ook bij rectumcarcinomen heeft het Catharina relatief 

meer stadium IVtumoren; dit past bij het profiel van het Catharina 

als tertiair centrum voor colorectale T4tumoren. Daarnaast zien 

we opvallend meer stadium Irectumtumoren bij het St. Antonius 

en MST.

In FIGUUR 4A en 4B geven een overzicht van het percentage man 

en vrouw per ziekenhuis.

Het MST heeft relatief meer mannelijke colonpatiënten dan de 

andere Santeon ziekenhuizen. Het St. Antonius heeft de meeste 

mannelijke rectumpatiënten vergeleken met de andere Santeon 

ziekenhuizen.

DARM
KANKER
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FIGUUR 4B

FIGUUR 5A

Verdeling geslacht per ziekenhuis,  

rectumpatiënten

Verdeling leeftijd per ziekenhuis,

colonpatiënten

In FIGUUR 5A en B een overzicht van de verdeling van leeftijd per 

ziekenhuis. Leeftijd is opgesplitst in drie categorieën; jonger dan 

65 jaar, 65 tot en met 74 jaar en 75 jaar en ouder. In het Catharina 

en Martini zijn de colonpatiënten het oudst. De leeftijd van rectum

patiënten is lager in het Catharina.

In FIGUUR 6A en B wordt de BMIverdeling per ziekenhuis weer

gegeven. OLVG heeft relatief minder patiënten met een verhoogde 

BMI, zowel voor colon als rectumpatiënten. Ook het Catharina 

heeft minder rectumpatiënten met een verhoogde BMI. Van een 

aantal patiënten (n=332) is de BMI niet bekend in de DSCA; dit was 

maximaal 10% in één van de ziekenhuizen.

De MUSTscore (Malnutrition Universal Screening Tool) is een goe

de indicator van ondervoeding. We overwegen deze mee te nemen 

in de toekomstige analyse. 

In FIGUUR 7A en B wordt de Charlsonscore per ziekenhuis weer

gegeven. Het Catharina, MST en OLVG hebben meer colonpatiën

ten met comorbiditeiten. De populatie rectumpatiënten in het MST 

en St. Antonius heeft meer comorbiditeiten vergeleken met de an

dere ziekenhuizen.

 

In FIGUUR 8A en B wordt de ASAscore per ziekenhuis weerge

geven. De ASAscore lijkt wel iets meer variatie te geven dan de 

Charlsonscore. De ASAscore wordt door de anesthesiologen bij

gehouden in de ziekenhuizen. Het lijkt zinvol te kijken of alle San

teon ziekenhuizen op dezelfde manier de ASAscore  registreren. 
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FIGUUR 5B

Verdeling leeftijd per ziekenhuis,

rectumpatiënten

6.2 KARAKTERISTIEKEN POPULATIE PATIËNTEN
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FIGUUR 6A FIGUUR 6B

FIGUUR 7B

FIGUUR 8B

Verdeling Charlson-score per ziekenhuis, 

colonpatiënten

Verdeling Charlson-score per ziekenhuis, 

rectumpatiënten

Verdeling BMI (kg/m2) per ziekenhuis,

rectumpatiënten
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FIGUUR 7A

FIGUUR 8A

Verdeling BMI (kg/m2) per ziekenhuis,

colonpatiënten
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Verdeling ASA-score per ziekenhuis, 

colonpatiënten
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FIGUUR 9A

FIGUUR 9B

Verdeling intra-operatieve behande lingen 

per ziekenhuis, colonpatiënten

Verdeling intra-operatieve behande lingen 

per ziekenhuis, rectumpatiënten

De registratie wel/niet verwezen is sinds 2015 in de DSCA 

opgenomen. Het gaat hier alleen over patiënten die daadwerkelijk 

worden doorverwezen in verband met de uitgebreidheid van de 

ziekte, en dus niet over patiënten die in verband met een verregaande 

samenwerking tussen ziekenhuizen worden verschoven. In het 

Catharina wordt de registratie wel/niet verwezen betrouwbaar 

bijgehouden sinds 2010. Van alle patiënten in het Catharina is 34% 

verwezen vanwege de tertiaire functie van het ziekenhuis voor 

patiënten met colorectale (T4)tumoren en patiënten voor HIPEC

behandeling. 

In FIGUUR 9A en B worden de intraoperatieve behandelingen 

weergegeven per ziekenhuis. Het Catharina is het enige ziekenhuis 

dat de IORTmethodiek toepast (voornamelijk bij rectumchirurgie). 

Een HIPECbehandeling is mogelijk in het Catharina en het St. 

Antonius.

20%0% 40% 60% 80% 100%

Nee            IORT            HIPEC

Antonius

CWZ

Catharina

Martini

MST

OLVG

95 5

87 121

100

100

100

100

Geen therapie            Resectie            Chemotherapie

Radiotherapie            Chemoradiatie therapie            Overig

20%0% 40% 60% 80% 100%

Nee            IORT            HIPEC

Antonius

CWZ

Catharina

Martini

MST

OLVG

100

51 247

100

100

100

100

Geen therapie            Resectie            Chemotherapie

Radiotherapie            Chemoradiatie therapie            Overig

6.2 KARAKTERISTIEKEN POPULATIE PATIËNTEN
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FIGUUR 10A

FIGUUR 10B

FIGUUR 10C

Failure to rescue per jaar

Circumferentiële resectiemarge naar jaar

Complicaties per jaar, apart voor colon-  

en rectumpatiënten

FIGUUR 10A toont de (ongecorrigeerde) circumferentiële resectie

marge (CRM) van Santeon ten opzichte van landelijke cijfers, op ba

sis van de DSCAjaarrapportages. De CRM van Santeon is exclusief 

de getallen van het Catharina, aangezien hier veel verwezen T4pa

tiënten behandeld worden. We zien een neerwaartse trend van 

2010 tot 2014, die daarna op eenzelfde niveau vastzet, zowel voor 

Santeon als Nederland. Qua uitkomsten is Santeon vergelijkbaar 

met Nederland, en dat terwijl het bij Santeon om grote gespeciali

seerde oncologische centra gaat. Enige fluctuatie is afhankelijk van 

de behandelde patiëntengroep in het betreffende jaar. 

FIGUUR 10B toont de gewogen gecorrigeerde percentages failu

re to rescue, een maat waarin duidelijk wordt of ziekenhuizen erin 

slagen om patiënten met een colorectaal carcinoom die na behan

deling in de problemen komen, te redden. Hoe lager de score, hoe 

beter de prestatie. De cijfers zijn gebaseerd op de DSCAjaarrap

portages.

De Santeon ziekenhuizen zijn in de getoonde jaren beter in staat 

gebleken dan het gemiddelde ziekenhuis om deze patiëntengroep 

te redden.  Alle Santeon ziekenhuizen hebben een level 1 intensive 

care unit en daarmee regionaal een zware functie. Daarnaast is het 

mogelijk dat de artsen in onze gespecialiseerde centra meer aan

dacht hebben voor het optreden van en ingrijpen bij complicaties. 

Binnen de Santeon ziekenhuizen worden hier in de toekomst nog 

verdiepende analyses op uitgevoerd.

FIGUUR 10C toont de gecorrigeerde complicaties van patiënten 

met een colon of rectumcarcinoom voor de gehele Santeon groep, 

ten opzichte van de landelijke cijfers, op basis van de DSCAjaarrap

portages. We zien hier een neerwaartse trend voor zowel de colon 

als de rectumbehandelingen, waar Santeon bij rectumpatiënten 

voor het grootste deel van de curve onder het landelijk gemiddelde 

blijft. 

DARM
KANKER

6.3 UITKOMSTEN
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FIGUUR 11

FIGUUR 12 Rectumcarcinoom: ongecorrigeerde totale 

overleving naar tumorstadium

Coloncarcinoom: ongecorrigeerde totale 

overleving naar tumorstadium

FIGUUR 11 toont voor de colonpatiënten de ongecorrigeerde to

tale overleving per pathologisch tumorstadium. Van alle patiënten 

met een stadium IVcoloncarcinoom is 365 dagen na de operatie 

71% nog in leven. Dit is de totale overleving, en hoeft dus niet per 

se sterfte aan darmkanker te betekenen. Daarnaast kunnen andere 

factoren de ongecorrigeerde overleving beïnvloeden, zoals leeftijd. 

Voor oudere colonpatiënten zal de overleving korter zijn dan voor 

jongere patiënten met eenzelfde tumorstadium.

Patiënten met een hoger tumorstadium hebben een slechtere over

leving. Het is interessant om in vervolganalyses te kijken binnen 

subgroepen en te corrigeren voor overige patiëntkenmerken.

FIGUUR 12 laat voor de rectumpatiënten de ongecorrigeerde tota

le overleving per pathologisch tumorstadium zien. Van de patiën

ten met een stadium IVtumor, is 79% in leven 365 dagen na de 

operatie. Ook hierbij gaat het om de totale overleving, dus onge

acht de oorzaak van overlijden. Bij deze ongecorrigeerde overleving 

is geen rekening gehouden met andere factoren die de overlevings

duur bepalen, zoals leeftijd of comorbiditeiten. Patiënten met een 

hoger tumorstadium hebben een slechtere overleving.

6.3 UITKOMSTEN




