
Geachte collega,

U hebt vorige week ongetwijfeld ook akte genomen van de communicatie die op verschillende fora de wereld werd ingestuurd met 

betrekking tot de publicatie van het meest recente KCE-rapport betreffende de zorg voor patiënten met borstkanker in ons land.

Deze berichtgeving was ongenuanceerd, zonder rekening te houden met het individuele feedbackrapport per ziekenhuis, waarna dit 

volledig uit de context getrokken in de verzamelde pers kwam. We betreuren dat dit zonder reden angst en verwarring teweeg brengt 

bij huidige en toekomstige patiënten onder behandeling en wensen nogmaals te benadrukken dat de inwoners van de regio en hun 

zorgverleners op een optimale, multidisciplinaire gespecialiseerde zorg mogen vertrouwen. We willen hierbij dan ook even de tijd 

nemen om wat objectieve informatie met u te delen. 

Enkele objectieve feiten
Het team in het az Glorieux dat zich op dagdagelijkse basis inzet voor de zorg van patiënten met borstkanker, heeft de afgelopen 

jaren heel veel moeite gedaan om de zorg voor deze patiëntengroep te professionaliseren en te optimaliseren. Dit is dan ook niet 

het werk van één arts, maar van een gans team. En dit werk loont. Los van het feit dat er nu ook de officiële erkenning is als satelliet 

borstcentrum, zien we dit ook objectief weerspiegeld in de harde overlevingscijfers.

Gelijk met het KCE-rapport kreeg elk ziekenhuis ook zijn individueel rapport toegestuurd voor de periode 2014-2018. Uit dit rapport 

willen we 2 objectieve cijfers meegeven.

De eerste grafiek toont u de sterftekans van patiënten met gemetastaseerde borstkanker, aangepast voor de case-mix. Het is deze 

parameter die een objectieve vergelijking tussen centra toelaat. Uit deze grafiek blijkt dat de kans op overlijden voor patiënten met 

borstkanker behandeld in ons ziekenhuis voor de periode 2014-2018 statistisch significant lager ligt dan het gemiddelde. Hoe lager 

de hazard ratio, hoe lager de kans op sterfte, hoe hoger de survival.
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Een tweede grafiek toont eveneens de kans op overlijden, maar deze keer voor patiënten met niet-invasieve ziekte die heelkunde 

ondergingen. Deze grafiek bevestigt de boodschap dat ook voor deze groep van patiënten de kans op overlijden statisch significant 

lager ligt dan het gemiddelde in ons ziekenhuis.

Op basis van deze 2 objectieve, harde parameters menen we dan ook te kunnen aantonen dat patiënten met borstkanker in goede 

handen zijn binnen in het team van de borstkliniek van az Glorieux. Dit betekent uiteraard niet dat we op onze lauweren zullen 

rusten, maar dat we constant blijven streven naar verbetering van onze kwaliteit.

Samenwerkingsverband ZORG
De groeiende samenwerking in de regio binnen het kader van ZORG, biedt ons ook de mogelijkheid om in de toekomst diezelfde 

zorg in de regio dicht bij de patiënt te kunnen blijven aanbieden. Hierbij zal ook rekening worden gehouden met eventuele acties die 

vanuit de overheid zullen worden genomen, zodat de patient nog steeds lokaal de volledige oncologische zorg kan krijgen, inclusief 

heelkundige ingrepen voor borstkanker. 
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