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Borstkankerzorg: grote en groeiende vraag 

BRON: IKNL 2017 
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Feiten

• 17.000 (incl. DCIS) 
• 16.991 vrouwen 
• 108 mannen

• >60.000 bezoeken met borstproblemen/jr

Steeds jonger! 
• Circa 20-25% jonger dan 50 jaar
• 75-80%  50 jaar of ouder
• Slechts 27% 70 jaar of ouder

Ruim 3.000 vrouwen/jaar, 9 per dag
• Doodsoorzaak nr 1 voor vrouwen, 35- 55 jaar
• 5 jaars overleving: 86%
• 10 jaars overleving: 77%

• Bijna 50% werkeloos na borstkanker
• Late gevolgen van borstkanker! 

Incidentie

Leeftijd

Mortaliteit

Impact op 
leven en werk



Huidige aanpak: veel ziekenhuizen met 
wisselend volume en kwaliteit

Onnodige versnippering

▪ Ca. 88  ziekenhuizen in Nederland behandelen 
borstkanker

▪ Volumenorm vaak niet gehaald (Nederland: 70, 
Europa: 150)

Ondanks beste intenties onvoldoende focus op 
borstkankerzorg

▪ Niet ieder ziekenhuis kan 
borst(kanker)patiënten iedere dag en direct 
ontvangen/behandelen

▪ Kwaliteit van de zorg gedurende hele 
(na)zorgtraject niet transparant en niet uniform

▪ Kosten niet transparant

Nadelen

Huidige aanpak 
borstkankerzorg  

inefficiënt en 
daardoor te duur

Ziekenhuis
ca. 88 ziekenhuizen 
behandelen 
borstkanker

Huidige situatie



Teveel borstkankercentra met laag volume

BRON: Borstkankermonitor 2017
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Veel variatie in kwaliteit borstkankerzorg

Irradicaliteit (invasief en DCIS) Lokale recidief <5 jr na mammasparende OK

Neo adj. chemo <5 weken na PA afname Operatie <5 weken na PA afname 

◆ = NL  Ziekenhuizen

BRON: Zichtbare Zorg



Hoogste en snelst groeiende uitgaven 
van alle kankersoorten
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Centralisatie van kankerchirurgie levert betere 
uitkomsten

BRON: BMJ Publishing group Ltd, 2005

Economies of skill

▪ Als een chirurg een procedure vaker uitvoert 
nemen zijn/haar vaardigheden toe

▪ Als een operatieteam vaker dezelfde operatie 
uitvoert nemen de vaardigheden en mate van 
effectieve samenwerking toe

Economies of scale

▪ Hogere bezettingsgraad van dure apparatuur

▪ Mogelijkheid om processen te stroomlijnen, 
minder verstoringen in het proces 
(verschillende operaties vergen verschillende 
materialen en 
voorbereiding)

Ligduur
Dagen

Mortaliteit
Percentage

Memorial Sloane Kettering

Andere ziekenhuizen
Grootte van cirkel geeft aantal 
patiënten aan

Memorial Sloane Kettering

New York State Voorbeeld

… en verbetert kwaliteit en productiviteit

Centralisatie van kankerchirurgie zorgt 
voor economies of skill en scale…



Toenemende trend: specialisatie, kwaliteit en 
kostenefficiëntie

Meer kwaliteit

• Hoog volume en constante monitoring van kwaliteit

• Verlaging percentage re-excisie (tweede operaties)

• Nauwe uitwisseling met universitaire ziekenhuizen voor hoogcomplexe zorg, 
wetenschappelijk onderzoek

• Onderscheidend in proces en kwaliteit door uitkomsten te meten

Lagere kosten

• Betere organisatie en flow door een hoger volume en specialisatie

• Voor lagere kostprijs een betere, geïntegreerde zorg

Gespecialiseerde oriëntatie op de patiënt

• Proces en service klantgericht, 24/7 beschikbaar

• Gespecialiseerde, uniforme en professionele aanpak

• Geïntegreerde  aanpak rond het onderzoek, de ziekte, nazorg en preventie op alle 
deelgebieden - medisch en paramedisch 

Snelle, deskundige zorg

• Directe toegang tot de poli en specialist

• Geen wachtlijsten en wachttijden

Ziekenhuis

Borstkanker 
centrum
Breast cancer
centrum Europa

Indicatief

Gewenste situatie op den duur Voordelen 



BRON: IKNL database, CBS, OECD Health Care Quality Indicators Data 2009, Cancer research UK
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Als Nederland in staat zou zijn om de 
best practice van Zweden en Amerika te 
evenaren …
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2020

2.901

2015 2030

12.497

2025

7.434

… kunnen we 12.500 levens redden in 2030 …

Cumulatief voorkomen sterfte

… en tegelijkertijd een half miljard aan directe en 
indirecte kosten uitsparen
Cumulatief bespaarde kosten, EUR mln, 2030

455

523

68

TOTAALIndirecte kostenDirecte kosten

INSCHATTING

De beste kans op genezen
levens redden en kosten besparen



Volledig

Gespecia-
liseerd

Deskundig

Innovatief

Kosten-
efficient

Gastvrij

Betrokken
Beste 

persoonlijke 

zorg

Zorg op maat

Optimale aandacht voor 

deelname aan beschikbare 

wetenschappelijke 

onderzoeken

Medisch en 

paramedisch

Alle (na)zorg 

onder één dak

Vooroplopen in een 

onomkeerbare ontwikkeling in 

de zorg naar verdere 

specialisatie om het 

Nederlandse zorgsysteem 

financierbaar te houden

Het antwoord op de 

wens van de patiënt en 

de gewenste 

ontwikkeling van het 

zorgsysteem

De beste patiëntbeleving: Inspelen op de 
behoeftes van patiënten 



Apotheek

Gezondheidswinkel

Fysiotherapeut

Oedeemtherapeut

Haarwerkwinkel

Infotheek Prothese speciaalzaak

Voedingsspecialist

Psycholoog

Workshop ruimte

Maatsch.werkster

Health coach

Sport/fitnessruimte

Alle service en (na)zorg binnen handbereik

Patiëntenverenigingen

Reïntegratiecoach

Overgangsspecialist

Wellness/visagie

Holistische massage

De beste kwaliteit van leven met/na borstkanker:
integrale expertise gecentreerd rond de patiënt



Visie: best practice borstkankerzorg

Hoge kwaliteit van zorg 
onder 1 dak

24/7 toegankelijke zorg

Gastvrijheid
optimaal

Volledig transparant: 
delen data en uitkomsten

Integrale benadering

Lagere kosten



‘Genius is in the idea, 
impact comes from action’



“De missie van het NVDK is het 
ontwikkelen en bevorderen van 

kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg 
in dagbehandeling en kortverblijf.”
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Pijlers AMZ

Borstkankerzorg in Nederland kán en móet beter en persoonlijker:
Focus en specialisatie door alle bevlogen medewerkers, met gebruik van hoogwaardige medische apparatuur, in 

een gestroomlijnd proces en in een gastvrije omgeving, leidt tot excellente borst(kanker)zorg

Hoogste kans op genezing Beste patiëntbeleving Beste kwaliteit van leven

Tegen de laagste kosten
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Beste medische zorg en beste patiëntbeleving

Net Promotor Score van AMZ

Beste medische zorg Beste kwaliteit van levenBeste patiëntbeleving
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Tijdlijn Corona en borstkankerzorg
Start eerste golf

▪ 16 maart 2020 RIVM stopt uitnodigingen BOB

▪ 24 maart 2020 Eerste piek in ziekenhuisopnames

Het aantal borstkankerdiagnoses daalt in maart met een 
schrikbarende 25% en zelfs tot 50% in het dieptepunt. 

Stap voor stap opstarten reguliere zorg  

▪ 1 juli 2020: Start BOB op halve kracht

Start tweede golf 

Start derde golf
Op dit moment is er bij borstkanker nog een daling in het aantal 
diagnoses t.o.v. 2017-19 van zo’n 7%. 

Inhaalzorg 
extra instroom, uitdagingen landelijk zorgbreed

BRON: https://iknl.nl/covid-19:  
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Ervaringen AMZ 

• Doorgaan met borstkankerzorg

• Geen corona-uitbraak 

• Forse daling instroom/ bevolkingsonderzoek stop

• (Tijdelijke) overname patiënten andere ziekenhuizen
• Diverse modellen gehanteerd voor samenwerking

• Wisselende reacties

• Zorgverzekeraar
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Zorglandschap: Hoe dan wel

Gewenste situatie

Indicatief … het zorglandschap zo ingericht is dat de patiënt altijd de beste zorg op 
de juiste plek krijgt 

Daarvoor zijn meerdere aanpakken nodig. 
Dit kan per ziektesoort/groep verschillen: soms regionaal, soms 
landelijk, soms per provincie.
Afhankelijk van de tak van zorg/behoefte middelen/volume

Dit leidt tot een mix van:
• Hooggespecialiseerde, hoog- of laagvolume volume zorg in 

gespecialiseerde centra
• Middenvolume: clusters onder 1 dak, ieder met eigen focus en eigen 

stijl
• Massale zorg: lokale beschikbaarheid (blijft altijd nodig)

Gezamenlijk toewerken naar een wereld waarin…

Voorbeeldsituatie 
Borstkankerzorg



Zorglandschap herschikken: Smeerolie nodig

• Oproep: Herschikking vanuit de sector in het belang van de patiënt

• Out-of-the-box denken

• Nieuwe initiatieven helpen ontwikkelen

• Zorgverleners meer flexibel inzetbaar en uitwisselbaar!

Landkaart gewenste 
situatie

Landkaart 

Nederland

Landkaart 
aandoeningen

Landkaart 

best practices



Systemen en barrières

• Systemen en stakeholders doen er alles aan om het bestaande in 
stand te houden 

• Patiënten kiezen nog onvoldoende zelf

• Huisartsen verwijzen voornamelijk lokaal

• De verzekeraars werken ook mee aan status quo
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Basisbehoefte: Verbinden en loslaten!



Voorbeeld AMZ & UMCU: Kiezen is niet verliezen 

Verbinden 

Samenwerking UMCU & AMZ: de borstkankerzorg onder 1 dak in het 
AMZ te Bilthoven

Loslaten

Biedt voor UMCU ook weer mogelijkheden:

• Meer patiënten voor wetenschap

• Uitbouw andere focusgebieden i.v.m. beperkte capaciteit



Conclusie

• Focus, Centralisatie en specialisatie leiden tot betere resultaten, patiëntbeleving en 
kostenefficiëntie

• Alexander Monro Ziekenhuis heeft de visie gerealiseerd met ups en downs

• Voor herschikken van het zorglandschap zijn specifieke aanpakken per aandoening  
nodig

• Succes is afhankelijk van het doorbreken van barrières op alle niveaus. Sector neem 
het voortouw!

• Samenwerken is de kunst van verbinden en loslaten

• Denk altijd in het belang van de wensen en uitkomsten voor de patiënt



‘Genius is in the idea, 
impact comes from action’





Verbinden en loslaten 
voor de beste zorg op de 
beste plek

In het belang van de 
patiënt

Met of zonder corona 





Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Bezoekadres:
Terrein Berg en Bosch
Professor Bronkhorstlaan 10,
gebouw 94 | Parkeerplaats 9
3723 MB Bilthoven

Postadres:
Postbus 181
3720 AD Bilthoven

T 030 721 01 04
E info@alexandermonro.nl
I www.alexandermonro.nl
@monroziekenhuis
#monroziekenhuis

• Expert in second opinions
• Snel duidelijkheid

• Persoonlijke aandacht en gastvrij
• Gespecialiseerde, excellente

borst(kanker)zorg

http://www.alexandermonro.nl/


• Een digitale rondleiding 
door het Alexander 
Monro Ziekenhuis

Impressie

https://www.youtube.com/watch?v=qcbZQaUvXyk
https://www.youtube.com/watch?v=qcbZQaUvXyk


• Nog vragen, opmerkingen of tips?

Alexander Monro Ziekenhuis @alexandermonroziekenhuis Alexander Monro Ziekenhuis @MonroZiekenhuis

Volg ons!


