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Missie
EUROPA DONNA, de Europese coalitie voor borstkankerpatiënten, 

is een onafhankelijke non-profi torganisatie waarvan landen uit 

heel Europa lid zijn. 

De Coalitie wil Europese vrouwen bewust maken van 

borstkanker en hun steun mobilseren voor betere voorlichting 

over borstkanker, goede screening, optimale behandeling en 

meer geld voor onderzoek. EUROPA DONNA vertegenwoordigt 

de belangen van Europese vrouwen met betrekking tot 

borstkanker bij de lokale en nationale autoriteiten alsmede bij 

de organisaties van de Europese Unie. 

De Europese richtlijnen voor kwaliteitsbewaking van 

borstkankerscreening en -diagnostiek. 

is voor EUROPA DONNA de sleutel om haar missie te bereiken 

ten behoeve van alle vrouwen in Europa. De richtlijnen zijn 

maatgevend voor mammografi escreening, diagnostiek en de 

vereisten voor gespecialiseerde borstkankercentra. Ze vormen 

een fundamenteel instrument voor de belangenbehartigers 

van EUROPA DONNA in de landen waar de Coalitie actief is, 

waaronder alle EU-lidstaten. EUROPA DONNA 

lobbyt voortdurend voor de implementatie van 

deze richtlijnen in landen binnen en buiten 

de EU, zodat vrouwen overal toegang 

hebben tot kwalitatief hoogwaardige zorg. 

A DONNA 

tatie van

buiten

g 

e zorg.
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De Europese richtlijnen moeten in heel Europa worden ingevoerd zodat de kwaliteit van de 
screeningsprogramma’s, de diagnostische procedures, de behandeling en de nazorg voor 
vrouwen met borstkanker optimaal zijn. De Europese Commissie heeft richtlijnen opgesteld 

voor het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige screening en diagnostiek, en voor het 

opzetten van borstkankercentra, zodat patiënten de optimale medische behandeling en zorg 

krijgen. EUROPA DONNA heeft deze beknopte versie van de EU-richtlijnen gemaakt om een 

bijdrage te leveren aan het behalen van deze kwaliteitsstandaard. Per hoofdstuk worden de 

belangrijkste punten van de richtlijnen omschreven, waarbij de indeling van het originele 

document is aangehouden. Lezers die meer over de aanbevelingen willen weten kunnen de 

volledige richtlijnen opvragen.

Vrouwen, belangenbehartigers, politici en beleidsmakers moeten weten welke kwalitatief 
hoogwaardige mammografi escreening en borstkankerzorg zij mogen verwachten, eisen 
en implementeren. EUROPA DONNA heeft deze beknopte, eenvoudig te verspreiden 

beschrijving van de EU-richtlijnen opgesteld om het doel en de belangrijkste punten van het 

vierhonderd pagina’s tellende document te benadrukken. De organisatie hoopt de belangrijkste 

aanbevelingen en standaards die in de EU-richtlijnen staan beter toegankelijk te maken voor 

geïnteresseerden. Vrouwen, belangenbehartigers en politici kunnen dan beter samenwerken om 

er voor te zorgen dat vrouwen met borstkanker overal in Europa de best mogelijke zorg krijgen. 

De richtlijnen werden opgesteld met behulp van de input van Europese kankerorganisaties en 
vormen samen het referentiedocument van EUROPA DONNA als het gaat om standaards en 
best practice bij borstkanker. Meer dan 200 professionals, patiënten en belangenbehartigers 

uit 23 landen leverden een bijdrage aan de vierde editie van de richtlijnen. De productie werd 

binnen het European Breast Cancer Network (EBCN, nu het ECN) gecoördineerd door de 

European Reference Organisation for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic Services 

(EUREF), met behulp van de nationale richtlijnen van het Verenigd Koninkrijk en experts van de 

European Society of Mastology (EUSOMA) en EUROPA DONNA-leden. 

Borstkanker is onder vrouwen de meest voorkomende vorm van kanker. Eén op de tien Europese 

vrouwen zal tijdens haar leven borstkanker ontwikkelen. Naarmate de bevolking vergrijst zullen 

steeds meer vrouwen de ziekte krijgen. 26% van de vrouwen met kanker heeft borstkanker en van 

alle vrouwen die sterven aan kanker, is borstkanker in 17% van de gevallen de oorzaak.  

Mammografi escreening helpt bij de vroege opsporing van kanker. Door een mammografi e 

kan kanker bij vrouwen drie tot vier jaar voordat er symptomen merkbaar zijn ontdekt worden. 

Hierdoor neemt de kans op een vroegtijdige, minder zware behandeling toe. Onderzoek heeft 

aangetoond dat het borstkankersterftecijfer onder vrouwen tussen de 50-69 jaar die meedoen 

aan borstkankerscreenings 35% lager ligt. 

Voor de meest actuele 4e editie van de Europese richtlijnen en andere relevante publicaties 
kijk op bladzijde 33. 

Waaromeen beknopte versie van de 
EU-richtlijnen?

De Europes
screenings
vrouwen m

h t b

➔

Vrouwen, b
hoogwaard
en implem

➔

De richtlijn
vormen sa
best practi

➔

Borstkanke
vrouwen za

steeds mee

ll

➔

Mammogr
kan kanker

Hierdoor n

➔

2



 De kwaliteit van de zorg voor Europese vrouwen met borstkanker verschilt per land 

en per regio. 

De resolutie van het Europees Parlement uit 2006 over borstkanker in de Europese 
Unie, en de eerdere resolutie uit 2003, vragen om gelijke, hoogwaardige zorg voor 
vrouwen met borstkanker, in overeenstemming met de Europese richtlijnen. Het 
doel is om het sterftecijfer als gevolg van borstkanker in de EU te verlagen en het 

verschil tussen de overlevingskansen in de verschillende landen te verkleinen. 
 

Volgens het Europees Parlement zijn bevolkingsonderzoek op basis van 
mammografi escreening, het opzetten van gespecialiseerde borstkankercentra, en 

trainingen en kwaliteitscontroles de meest effectieve manieren om deze ongelijkheid 

weg te werken en aan de standaards te voldoen. 

Het nut van mammografi escreening hangt samen met de kwaliteit van de gebruikte 

apparatuur, de kundigheid van de degene die de apparatuur bedient en van 

degene die de resultaten bekijkt en beoordeelt. Een effectief bevolkingsonderzoek 

vermindert de eventuele negatieve effecten van screening, zoals ongerustheid.

Alle vrouwen tussen de 50-69 jaar dienen elke twee jaar te worden uitgenodigd 

voor deelname aan het bevolkingsonderzoek, dat onderdeel uitmaakt van het 

nationale volksgezondheidsprogramma. Dit is in overeenstemming met de 

aanbevelingen van de International Agency for Research on Cancer (IARC) en de 

aanbevelingen van de Europese Raad over screeningsprogramma’s voor borstkanker.

De Europese richtlijnen stellen duidelijke kwaliteitseisen aan alle aspecten van 
de screenings en diagnostiek en bevatten specifi eke 

hoofdstukken voor alle betrokken vakgebieden. 

Hoewel de richtlijnen voor bevolkingsonderzoeken in 

eerste instantie bedoeld zijn voor vrouwen zonder 

symptomen, bevatten zij ook aanbevelingen voor 

vrouwen met symptomen van borstkanker. 

Door te voldoen aan hoogwaardige standaards 
op alle punten van het screeningsprogramma 
wordt de zorg voor de deelnemende vrouwen 

en voor vrouwen met borstkanker verbeterd.

Waarom zijn de EU-richtlijnen zo

en in 

er 
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belangrijk?
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EpidemiologieHoofdstuk 1

■ Er is epidemiologisch onderzoek nodig om een programma voor mammografi escreening 

op te zetten, de verschillende fases van het programma te monitoren en na te gaan of 

het programma succesvol is. 

■ Er zijn toegankelijke, nauwkeurige registers nodig, zoals volkstellingen of 

bevolkingsregisters, om de vrouwen te identifi ceren die voor een screening moeten 

worden uitgenodigd. Deze registers moeten goed worden bijgehouden.

■ Er moeten informatiecampagnes georganiseerd worden die vrouwen aanmoedigen mee 

te doen aan het bevolkingsonderzoek. 

 

■ De methodes voor het verzamelen van en rapporteren over mammografi egegevens moeten 

eenduidig zijn en gebruikmaken van de terminologie, begrippen en classifi caties die in 

de EU-richtlijnen worden aanbevolen.

■ Bij vrouwen die deelnemen aan de bevolkingsonderzoeken moet follow-up plaatsvinden 

om de effectiviteit van het onderzoek te kunnen monitoren. Deze screeningsgegevens 

dienen gekoppeld te worden aan de kankerregistratiegegevens.

4
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Epidemiologisch onderzoek is van groot belang om de kwaliteit 

gedurende het complete screeningsproces te kunnen waarborgen.
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■ Er zijn kankerregistratiegegevens nodig om te kunnen voorspellen of een programma 

al dan niet zal bijdragen aan een lagere sterfte door borstkanker. Dit omdat het jaren 

kan duren voordat een lager sterftecijfer onder de bevolking nauwkeurig gemeten kan 

worden. Een vroege effectiviteitsindicator is het aantal tumoren dat in een vergevorderd 

stadium is, dat wordt ontdekt bij gescreende vrouwen. Dit aantal zou eerder moeten 

dalen dan het sterftecijfer.

■ Kankers die worden opgespoord in de tijd tussen twee periodieke screenings 

(intervalkankers) dienen, samen met gegevens over de omvang en het stadium van 

dergelijke tumoren, apart te worden geregistreerd van de tumoren die bij een screening 

worden gevonden.

■ Of het programma succesvol is dient niet uitsluitend beoordeeld te worden aan de 

hand van het effect van het programma op de volksgezondheid, maar ook op basis van 

de organisatie, implementatie, de uitvoer en aanvaardbaarheid, alsmede het aantal 

deelnemende vrouwen, het aantal dat wordt teruggeroepen voor nader onderzoek, het 

aantal vrouwen dat onderzocht wordt en de kosteneffectiviteit van het programma. 

H
oofdstuk 1  Epidem

iologie

Epidemiologische eisen voor een 
effectief screeningsprogramma

■ Toegankelijke en nauwkeurige epidemiologische gegevens over de 

gescreende populatie

■ Nauwkeurige bevolkingsregisters en demografi sche gegevens

■ Beschikbare en toegankelijke kwalitatief hoogwaardige zorg voor de 

diagnose en behandeling van borstkanker

■ Promotie om deelname te stimuleren

■ Follow-up van gescreende vrouwen

■ Samenwerking tussen screeningsprogramma’s en kankerregistraties

✔

✔

✔

✔

✔

✔



In de fysische en technische richtlijnen staan de eisen ten aanzien van de kwaliteit van 

mammografi eapparatuur en het goed functioneren van deze apparatuur. 

Hoofdstuk 2a: Film-schermmammografi e

Dit is de standaard toegepaste mammografi emethode waarbij de gemaakte beelden op een 

lichtkast bekeken worden. 

■ Alle mammografi eapparatuur, zoals röntgenapparatuur, beelddragend materiaal, 

ontwikkelmachines en de testapparatuur voor kwaliteitscontrole zelf, dient aan strenge 

kwaliteitscontroles te worden onderworpen voor gebruik en ook tijdens gebruik moet 

de kwaliteit voortdurend optimaal zijn. 

■ Enkele regelmatige controles kunnen worden uitgevoerd door het personeel ter plekke. 

Andere controles mogen uitsluitend worden gedaan door speciaal getrainde medische 

fysici. Allen moeten een schriftelijk protocol volgen waarmee wordt voldaan aan de 

eisen van het kwaliteitswaarborgprogramma.

2

Fysieke en technische 
aspecten van een 
mammografi e
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Hoofdstuk 2

6

■ Afbeeldingen die de beste diagnostische informatie 

leveren, waarop zelfs de kleinste tumoren of 

onregelmatigheden te zien zijn

■ Stabiele beeldkwaliteit die vergelijkbaar is met de 

kwaliteit in andere screeningscentra

■ Zo laag mogelijke stralingsdosis voor vrouwen

✔

✔

✔
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Hoofdstuk 2b: digitale mammografi e

Bij deze nieuwere technologie wordt het beeld opgeslagen op een computer zodat het 

bewerkt, vergroot of gemanipuleerd kan worden voor verdere evaluatie. Het beeld wordt 

bekeken op een computerscherm en afgedrukt.

■ De kwaliteitscontrole moet geschikt zijn voor digitale mammografi esystemen, die 

verschillen van fi lm-schermsystemen.

■ Digitale systemen dienen te beschikken over een automatische stralingsdosiscontrole.

■ Digitale afbeeldingen moeten bij minder licht bekeken worden dan bij 

fi lm-schermmammografi e, vanwege de lagere lichtintensiteit van het beeldscherm.

Gezien de beperkte ervaring met digitale mammografi e op dit moment zullen updates voor 

de digitalemammografi erichtlijnen gepubliceerd worden op de 

EUREF-website: 

7

Procesonderdelen en parameters die gemonitord moeten worden

■ Röntgenbuis en controlesysteem stralingsdosis

■ Bucky (fi lmcassettehouder) en de beelddrager

■ Ontwikkelmachine (bij fi lm-schermsystemen)

■ Beeldverwerker (bij digitale systemen)

■ Systeemeigenschappen (inclusief stralingsdosis)

■ Monitoren en printers (bij digitale systemen)

■ Beoordelingsstations en lichtkasten 

www.euref.org

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Radiografi e/radiologische 
laboranten
Rad
laboHoofdstuk 3

■ Radiologische laboranten zijn verantwoordelijk voor het maken van hoogwaardige 

mammografi eën die nodig zijn om onregelmatigheden in de borst op te sporen, en voor 

het verwerken en evalueren van de mammografi eën. Hun taken bestaan onder meer uit 

het implementeren en uitvoeren van kwaliteitwaarborgprocedures om de apparatuur te 

monitoren en het toezicht houden op onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. 

■ Radiologische laboranten zijn de zorgprofessionals waar de vrouwen bij een screening 

mee te maken krijgen en zij zijn dan ook verantwoordelijk voor een goede communicatie 

met de vrouw die gescreend wordt, zodat zij tevreden op de ervaring kan terugkijken. 

8

■ De vrouw vragen naar eerdere mammografi eën en 

eventuele eerdere of recente klachten met betrekking 

tot de borsten.

■ De onderzoeksprocedure uitleggen en toelichten 

waarom de mammografi e van twee kanten 

gemaakt moet worden, namelijk om eventuele 

onregelmatigheden beter te kunnen opsporen en te 

voorkomen dat de vrouw moet worden teruggeroepen.

■ De reden geven voor het platdrukken van de borst. 

Door de borst plat te drukken worden de afbeeldingen 

beter,minder bewegingsonscherpte, wordt het 

borstweefsel goed uit elkaar gedrukt en wordt de 

hoeveelheid benodigde straling beperkt.

■ Op de hoogte zijn van zaken waar vrouwen misschien 

meer over willen weten, zoals siliconenimplantaten of 

hormoonbehandelingen.

■ Alle vragen van de vrouw beantwoorden, bespreken 

hoe het vervolgproces verloopt en aangeven wanneer 

de resultaten bekend zullen zijn.

De radiologisch 
laborant moet 
voordat hij van 
start gaat:

✔

✔

✔

✔

✔
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■ Radiologische laboranten die werken bij een screeningsprogramma moeten minimaal 

twee dagen per week werken om hun mammografi evaardigheden op peil te houden. 

Radiologische laboranten die werken met vrouwen met symptomatische borstklachten 

dienen ten minste 20 mammografi sche onderzoeken per week te doen.

■ Radiologische laboranten moeten in staat zijn de borst optimaal te positioneren voor 

een goede mammografi e. Het onjuist positioneren van borsten vormt het grootste 

probleem bij de evaluatie van het mammografi sch onderzoek.

■ Meer dan 97% van de gescreende vrouwen dient op de juiste manier onderzocht te zijn 

en tevreden te zijn over de screeningsafspraak. 

■ Van de gescreende vrouwen hoeft maximaal 3% een vervolgscreening te ondergaan. 

Dit dient gecontroleerd te worden. 

■ Radiologische laboranten dienen gedurende drie à vijf dagen een academische 

mammografi etraining en twee à zes weken een klinische 

training te volgen. 

■ Radiologische laboranten moeten deelnemen aan 

multidisciplinaire teambijeenkomsten. 

Gangbare criteria om te bepalen of de kwaliteit van de borstfoto goed is

■ Correcte positionering van opnameautomaat

■ Borst voldoende gecomprimeerd

■ Geen dubbelgevouwen huid, geen overprojectie van andere lichaamsdelen zoals 

schouders, geen beweging, geen andere objecten zoals stof op het fi lmscherm 

■ Juiste identifi catiegegevens

■ Correcte opnamedosis

■ Juiste fi lmontwikkelingsproces

■ Symmetrische afbeeldingen

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

H
oofdstuk 3  Radiografi e/radiologische laboranten
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RadiologieHoofdstuk 4

■ Radiologen zijn hoofdverantwoordelijk voor de kwaliteit van de mammografi efoto en 

de diagnose. De hoofdradioloog van het screeningsprogramma treedt idealiter op als 

klinisch directeur van het bevolkingsonderzoek. 

■ Elke mammografi e dient door twee onafhankelijke radiologen bekeken te worden, 

omdat dit de juistheid van de diagnose met 5-15% verbetert. Een dergelijke dubbele 

lezing wordt aanbevolen bij gecentraliseerde screeningprogramma’s en is verplicht bij 

gedecentraliseerde programma’s, waar de tweede lezing uitgevoerd dient te worden op 

centraal niveau door een ervaren radioloog die ten minste 5.000 mammografi eën per 

jaar bekijkt.  

■ Radiologen dienen mammografi eën van onvoldoende kwaliteit te weigeren en moeten 

eisen dat deze opnieuw worden uitgevoerd. Alle opnieuw uitgevoerde mammografi eën 

dienen te worden geregistreerd. 

■ Indien vrouwen worden teruggeroepen voor vervolgonderzoek naar aanleiding van een 

afwijking op een screeningsmammogram dient de radioloog dit proces te begeleiden. Dit 

proces behelst een drieledig onderzoek bestaande uit een klinisch onderzoek, verdere 

beeldvorming en het nemen van een monster van de cellen/het weefsel. 

10

■ Medische kwalifi caties

■ Specifi eke training voor diagnostische en 

screeningsmammografi eën

■ Deelname aan doorlopend medisch 

onderwijsprogramma en extern kwaliteitsbeoor-

delingsschema

■ Minimaal 5.000 mammografi eën per jaar beoordelen 

binnen centrale screenings-programma’s 

Professionele 
eisen die worden 
gesteld aan 
radiologen:

✔

✔

 

✔

✔
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■ Als er op het mammogram afwijkingen te zien zijn die niet voelbaar zijn, is de radioloog 

verantwoordelijk voor de lokalisatieprocedure voorafgaand aan de operatieve 

verwijdering van weefsel voor diagnostische of behandeldoeleinden. In meer dan 90% 

van de gevallen moeten knobbeltjes na één operatie verwijderd zijn.

■ Radiologen dienen de gevallen van intervalkanker (kanker die wordt vastgesteld tussen 

twee periodieke screenings) te evalueren voor educatieve doeleinden.

■ Radiologen moeten binnen een multidisciplinair team nauw samenwerken met andere 

collega’s.

■ Dubbele lezing van mammografi eën in 

gedecentraliseerde programma’s

■ Meedoen met interne en externe audits

■ Inventariseren van afwijkingen die bij de screening 

ontdekt zijn

■ Gevallen van intervalkanker evalueren

Praktische 
radiologische 
eisen voor 
screenings-
programma’s:

✔

✔

✔

✔

H
oofdstuk 4  Radiologie
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Multidisciplinaire 
aspecten
Mul
aspHoofdstuk 5

Eisen voor beeldvormende diagnostische centra voor borstkanker*

■ Ten minste 1.000 mammografi eën per jaar uitvoeren.

■ Beschikken over specifi eke apparatuur voor diagnostische mammografi eën en 
echo’s, en de juiste bekijkstations.

■ Voldoen aan de fysico-technische eisen in hoofdstuk 2 van de richtlijnen.

■ De professional die de mammografi e maakt moet minimaal 40 uur aan specifi eke 
radiografi sche trainingen voor mammografi eën gevolgd hebben en deelnemen aan 
periodieke programma’s voor kwaliteitsbeheer en nascholing cursussen.

■ Beschikken over een getraind radioloog die minimaal 60 uur specifi eke training 
gevolgd heeft en ten minste 500 mammografi eën per jaar leest.

■ Een duidelijke procedure hebben om vrouwen die verder onderzocht moeten 
worden door te verwijzen naar een centrum voor borstdiagnostiek of specialistisch 
borstkankercentrum.

■ Registratie van het aantal vrouwen dat voor verder onderzoek wordt doorverwezen.

■ Feedback geven over de resultaten van het vervolgonderzoek aan de afdelingsradioloog.

✔

✔

✔

✔

✔

✔ 

✔

✔
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De moderne diagnostiek voor borstaandoeningen 
gebeurt binnen een multidisciplinair team van 

getrainde, ervaren professionals die gebruikmaken van 

gespecialiseerde apparatuur en diagnosemethodes.

■ De sleutelfi guren bij het diagnosticeren van borstkanker zijn de chirurg of arts, de 

radioloog, radiologische laborant, de patholoog, de mammacareverpleegkundige 

en een fysicus. De arts, of dit nou een huisarts, chirurg of radioloog is, is primair 

verantwoordelijk voor vrouwen met symptomen.

■ Alle vrouwen met symptomen van borstkanker dienen te worden doorverwezen naar een 

specialistisch borstkankercentrum. De richtlijnen voor een dergelijk centrum staan in 

hoofdstuk 9.  

■ Alle gevallen van vrouwen met borstkanker en alle resultaten dienen zowel voor als na 

de operatie in een multidisciplinaire bijeenkomst besproken te worden.

■ In hoofdstuk 5 staan de eisen waar centra voor beeldvormende diagnostiek, die alleen 

mammografi eën en echo’s maken, en centra voor evaluatiediagnostiek, die aanvullende 

onderzoeken doen bij vrouwen met verdachte mammografi eën of symptomen, aan 

moeten voldoen. 
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Eisen voor centra voor borstdiagnostiek *

■ Ten minste 2.000 mammografi eën per jaar uitvoeren

■ Over de capaciteit beschikken om radiologische procedures, lichamelijke onderzoeken, 

echografi e en cytologisch onderzoek te doen, en biopsieën uit te voeren

■ Beschikken over een getraind, ervaren radioloog die ten minste 1.000 

mammografi eën per jaar bekijkt

■ Beschikken over ondersteunende pathologische diensten

■ Deelnemen aan periodieke multidisciplinaire evaluatiebijeenkomsten

■ Gegevens en resultaten monitoren

■ Offi ciële rapporten bijhouden van het evaluatieproces en de uitkomst

*Zoals bepaald in het certifi ceringsprotocol voor borstkankerscreening in hoofdstuk 11

Tijd (in werkdagen) tussen de verschillende 

fases van onderzoek en diagnose

Richttijd

Tijd tussen mammografi e en uitslag  < 5 werkdagen

Tijd tussen beeldvormend en vervolgdiagnostiek < 5 werkdagen

Tijd tussen evaluatie en bekendmaken uitslag < 5 werkdagen

Tijd tussen besluit voor operatie en operatiedatum
 < 15 werkdagen

(idealiter <10)

✔

✔

✔

 

✔ 

✔

✔ 

✔

H
oofdstuk 5  M

ultidisciplinaire aspecten

■ Tijdens alle fases van het diagnostisch proces dient vertraging voorkomen te worden, 

aangezien dit kan leiden tot angst. 

■ 90% van alle vrouwen met tekenen of symptomen van borstkanker moet na 

doorverwijzing binnen twee weken terecht kunnen voor een afspraak.

■ 95% van alle vrouwen moet na maximaal drie afspraken volledig onderzocht zijn. 

■ Vrouwen dienen in het bijzijn van een mammacareverpleegkundige persoonlijk op de 

hoogte te worden gesteld als de diagnose waarschijnlijk borstkanker is. Niet per post of 

telefonisch.



■ Pathologen analyseren het borstweefsel dat is verkregen middels een niet-operatieve of 

operatieve ingreep en stellen op basis van hun bevindingen een diagnose. 

■ De pathologische analyse maakt onderdeel uit van een drieledig onderzoek (klinisch, 

beeldvormend en cytologisch/histologisch onderzoek) dat wordt gebruikt om bij een 

multidisciplinaire bijeenkomst een diagnose te stellen en de behandeling mede te bepalen.

■ Om ervoor te zorgen dat vrouwen de juiste behandeling krijgen en dat het 

screeningsprogramma goed gemonitord en geëvalueerd wordt, zijn nauwkeurige 

pathologische diagnoses en relevante informatie over de tumorcellen noodzakelijk.

Hoofdstuk 6a: Niet-operatieve diagnostische technieken

■ Screeningsprogramma’s dienen hoogwaardige niet-operatieve diagnostische 

procedures te bieden, zodat er snel kan worden doorverwezen voor verdere behandeling. 

Dergelijke procedures dragen ook bij aan een defi nitieve diagnose bij een goedaardige 

situatie, zodat een operatie kan worden vermeden. Screeningsprogramma’s kunnen worden 

beoordeeld aan de hand van de kwaliteit van niet-operatieve diagnostische mogelijkheden. 

■ Er bestaan drie niet-operatieve methodes met elk eigen indicaties om aan een monster 

van verdacht weefsel te komen: fi jnenaaldaspiratiecytologie (FNAC), naaldbiopsie (NCB) 

en een naaldbiopsie met behulp van vacuüm (VANC).

14
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onderzoek
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■ Monsters mogen alleen genomen worden en cytologische/histologische diagnoses 

mogen alleen gesteld worden door of onder toezicht van een ervaren professional.

■ Pathologen dienen alle gegevens te noteren op een standaard rapportageformulier, ook 

de radiologische weergave van de afwijking, de lokalisatietechniek, het soort monster, 

informatie met betrekking tot de aan- of afwezigheid van verkalking. Zij dienen hun 

persoonlijke diagnose te geven aan de hand van een van vijf categorieën die uiteenlopen 

van B1 (normaal weefsel) tot B5 ( kwaadaardig). 

Hoofdstuk 6b: open biopsie en resectiepreparaat

■ Ten behoeve van diagnostische of behandeldoeleinden kan weefsel voor pathologisch 

onderzoek ook operatief worden verwijderd, al kan door een uiteindelijke non-

operatieve diagnose bij goedaardig weefsel een operatie in de meeste gevallen 

voorkomen worden.

■ Pathologen moeten over kennis van de gebruikte operatietechniek beschikken en deze 

kennis laten meewegen in hun keuze voor een bepaalde pathologische methode voor de 

weefselanalyse. De patholoog dient via het aanvraagformulier te worden geïnformeerd 

over eventuele afwijkingen van het operatieprotocol.

■ Vanwege de stijgende trend om vers ingevroren monsters te gebruiken voor biologisch 

onderzoek, dienen er voorzorgsmaatregelen genomen te worden zodat het volledig 

verwijderde weefsel direct naar het pathologisch laboratorium wordt verstuurd, waar 

de patholoog het monster met inkt bedekt om de resectielijnen te bepalen. 

■ Pathologen moeten alle lymfeklieren die zij ontvangen onderzoeken en het 

totaalaantal en het aantal klieren met metastasen opnemen in hun verslag. De 

patholoog en de arts dienen het eens te worden over protocollen voor het onderzoeken 

en behandelen van monsters van de schildwachtklier.

■ Pathologen dienen al hun bevindingen te rapporteren op de standaard 

histopathologische rapportageformulieren. Denk hierbij aan prognostische gegevens 

zoals de grootte van de tumor, uitzaaiing van de ziekte, gradatie, type, vasculaire 

invasie, de margestatus en de receptorstatus. 

15
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ChirurgieHoofdstuk 7

■ De chirurg speelt als lid van het multidisciplinair team zowel een rol bij de diagnose 

als de behandeling van borstkanker. Chirurgen moeten gespecialiseerd zijn in 

borstoperaties en cursussen hebben gevolgd over communicatie en counseling. Zij 

moeten vrouwen voor de operatie altijd eerst zelf zien en onderzoeken.

■ De meerderheid van de vrouwen (meer dan 70%) heeft geen operatie nodig om de juiste 

diagnose te kunnen stellen. Het toepassen van niet-operatieve diagnosetechnieken zorgt 

ervoor dat het aantal operaties dat wordt gedaan bij vrouwen die helemaal geen kanker 

blijken te hebben verkleind wordt. 

■ Bij afwijkingen, zoals microcalcifi catie, dient tijdens de operatie een radiografi e van 

het specimen te worden gemaakt om er zeker van te zijn dat het knobbeltje volledig 

verwijderd is. Chirurgen dienen vrouwen erop te wijzen dat een borstsparende operatie, 

waarbij alleen het aangetaste weefsel wordt verwijderd, in het geval van kleine, op het 

scherm ontdekte kankers de voorkeursbehandeling is en dat deze behandeling in 70-

80% van de gevallen wordt toegepast. 

■ Bij vrouwen die liever een andere behandeling willen, vrouwen die vanwege de 

grootte van de tumor (> 4 cm) niet in aanmerking komen voor een borstsparende 

operatie en vrouwen waarbij de kans op terugkeer groot is, kan de chirurg kiezen 

voor een mastectomie. Zij dienen vrouwen te wijzen op de mogelijkheden voor een 

borstreconstructie tijdens of na de operatie.

■ Vrouwen met een grotere tumor dienen voorafgaand aan de operatie chemotherapie te 

ondergaan om de tumor te verkleinen alvorens te opereren (neo-adjuvante behandeling). 

■ Chirurgen dienen te zorgen voor duidelijke marges rond het verwijderde tumorweefsel 

en de patholoog moet deze marges rapporteren. 

■ Alle chirurgen die een schildwachtklierprocedure uitvoeren om de aanwezigheid van 

ziekte in de oksellymfeklieren uit te sluiten of vast te stellen, dient specifi ek opgeleid te 

zijn voor het uitvoeren van deze procedure en beoordeeld te worden.  

■ Alle vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker dienen ten minste jaarlijks op controle 

te komen om de resultaten te bekijken en eventuele terugkeer vast te stellen. 
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■ Chirurgen moeten nauw betrokken worden bij de evaluatie van kankers die door 

beeldvormingstechnieken ontdekt worden en er moet voor gezorgd worden dat er 

tussen de eerste vervolgafspraak en de chirurgische behandeling niet meer dan een 

week voorbijgaat.

■ Als het knobbeltje kwaadaardig is moet er voor worden gezorgd dat er in 90% van 

de gevallen slechts één operatie nodig is om de tumor te verwijderen. De chirurg 

moet de vrouw op alle behandelmogelijkheden wijzen.

■ In 90% van de gevallen hoeven vrouwen niet langer dan twee weken te wachten op 

een operatie.

■ Alle screeningscentra moeten een chirurg aanwijzen die verantwoordelijk is voor 

het bijhouden van de auditgegevens over screenings, behandelingen en resultaten 

zodat aan de hand hiervan rapporten en jaarlijkse resultaten opgesteld kunnen 

worden.

Hoofdstuk 7a: Chirurgische behandeling van mammografi sch   
    opgespoorde knobbeltjes

■ Alle vrouwen met invasieve kanker die in aanmerking komen voor een 

borstsparende operatie moeten hierover geïnformeerd te worden.

■ Vrouwen die een borstsparende operatie of mastectomie ondergaan moeten tevens 

een afspraak maken met een radio-oncoloog, omdat bestraling er voor zorgt dat de 

tumor in de borst niet groter wordt.

■ De chirurg of plastisch chirurg moet vrouwen die een mastectomie ondergaan 

wijzen op de mogelijkheden voor een borstreconstructie.

■ Meer dan 80% van de patiënten met lokale kanker in een vergevorderd stadium 

moet voor de operatie een gecombineerde behandeling krijgen van chemotherapie, 

een cytoreducerende operatie en radiotherapie.

■ Het toepassen van adjuvante radiotherapie moet met alle vrouwen waarbij in situ 

ductaal carcinoom is verwijderd besproken worden.

Hoofdstuk 7b: locoregionale behandeling van invasieve borstkanker

17

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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■ Alle aspecten van het opsporen van borstkanker en borstkankerzorg – de screening, 

evaluatie, diagnose en behandeling – dienen te worden gemonitord.

■ Multidisciplinaire borstkankercentra zijn verantwoordelijk voor de interne en externe 

controle van hun diensten.

■ Alle afdelingen voor screening en diagnostiek dienen een medewerker aan te wijzen die 

verantwoordelijk is voor het coördineren van de gegevensverzameling en rapportage.

■ Universeel geldende classifi cering en codes dienen te worden aangehouden om goede 

vergelijkingen mogelijk te maken.

■ Alle gegevens dienen te worden ingevuld op standaard rapportageformulieren die in de 

dagelijkse praktijk worden gebruikt.

■ Alle gegevensrapporten moeten criteria voor kwaliteitsbewaking bevatten zodat dubbel 

werk voorkomen wordt. Alle kwaliteitsmetingen moeten reproduceerbaar en duidelijk 

gespecifi ceerd zijn en de monitoringkosten moeten acceptabel zijn.

■ De rapportage- en monitoringresultaten moeten toegankelijk zijn voor patiënten en 

belangenorganisaties.

■ Voor het berekenen van het merendeel van de kwaliteitsindicatoren kunnen 

geautomatiseerde controlesystemen gebruikt worden. Voor het monitoren van 

screeningsgegevens zijn de Europese database voor de evaluaties van screenings (SEED) 

en het controlesysteem voor de kwaliteit van diagnose en behandeling bij borstkanker 

(QT) in het leven geroepen. 

Gegevensverzameling 
en monitoren
Geg
en mHoofdstuk 8
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■ Eenduidige gegevensrapportage en terminologie

■ Consistente rekenmethodes voor resultaatmetingen 

■ Eenvoudige productie van standaardrapportages 

binnen afdelingen voor screening of borstkanker

Voordelen van 
controlesystemen:

✔

✔

✔

■ Zodra de kwaliteitsdoelstellingen, rapportage-items 

en klinische classifi caties zijn vastgesteld, zijn 

periodieke updates noodzakelijk

■ De systemen moeten voor goedkeuring aan 

professionele en wetenschappelijke organisaties 

gekoppeld worden 

■ Systemen moeten gebruiksvriendelijk zijn

Eisen voor 
controlesystemen:

✔

✔

✔

H
oofdstuk 8  G
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Vrouwen met borstkanker moeten tijdens alle fases 

kwalitatief hoogwaardige zorg aangeboden krijgen, 

vanaf de screening tot het laatste stadium van de ziekte. 

Deze zorg moet geboden worden binnen één specialis-

tisch borstkankercentrum en door eenzelfde kernteam 
bestaande uit specialisten. 

De richtlijnen voor 
specialistische 
borstkankercentra

Vrouwe

k lit t

spec
bors

Hoofdstuk 9

Elk centrum moet beschikken over een multidisciplinair kernteam
■  Het borstkankercentrum moet een klinisch directeur hebben. 

■  Alle leden van het multidisciplinair team moeten een 

specialisme op het gebied van borst-
kanker hebben, dat wordt verkre-

gen door één jaar mee te lopen bij 

een erkend trainingscentrum. 

■  Alle leden van het multidisciplinair 

team moeten ten minste één keer 

per week een multidisciplinaire 
bijeenkomst bijwonen om diag-

noses, pathologische bevindingen 

naar aanleiding van operaties, 

en behandelmogelijkheden te 

bespreken.

Paragraaf 9.5.2 Het kernteam van een borstkankercentrum. 
20

Minimumquota zorgen voor centra en mensen met expertise 

■ Voor elke 250.000 tot 300.000 mensen van de bevolking moet er ten minste één 

specialistisch borstkankercentrum zijn

■ Deze afdeling moet groot genoeg zijn om jaarlijks minimaal 150 nieuwe 

borstkankerpatiënten te kunnen behandelen

■ Chirurgen die werkzaam zijn binnen een specialistisch borstkankercentrum moeten 

jaarlijks minimaal 50 nieuwe patiënten met borstkanker opereren en ten minste één 

keer per week een diagnostische clinic bijwonen

■ Radiologen moeten ten minste 1.000 mammografi eën per jaar lezen. Voor 

radiologen die werkzaam zijn binnen een screeningprogramma zijn dit 5.000 

mammografi eën per jaar. In elk centrum moeten ten minste twee gekwalifi ceerde 

radiologen aanwezig zijn

✔

✔

✔

✔ 
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Klinisch directeur 

Chirurgen Radiologen

Pathologen Oncologen

Radiologisch 
laboranten 

voor 
borstdiagnose

Gegevensbe-
heerders

Ondersteunend 
personeel voor 

patiënten



Faciliteiten en diensten

■ Het centrum moet over de beeldvormingsapparatuur beschikken die nodig is voor het 

stellen van een volledige en adequate diagnose.

■ Zowel radiotherapie als cytotoxische chemotherapie kunnen binnen het specialistisch 

borstkankercentrum aangeboden worden, of anders in een andere kliniek of ander zie-

kenhuis. Het specialistisch borstkankercentrum dient toezicht te houden op de behande-

ling en alle behandelbeslissingen dienen te worden genomen door het multidisciplinair 

team van het centrum.

■ In het specialistisch borstkankercentrum moet elke twee weken een clinic over borst-

kanker in een vergevorderd stadium gehouden worden met de klinisch of medisch 

oncoloog. De chirurg moet voor vragen beschikbaar zijn. 

■ Een specialistisch borstkankercentrum moet outreach clinics organiseren in de kleinere 

ziekenhuizen die ver van het centrum vandaan liggen. Outreach-programma’s verdienen 

de voorkeur boven het opzetten van kleinere specialistische borstkankercentra in 

dunbevolkte gebieden omdat vrouwen op deze manier verzekerd zijn van deskundige 

zorg. Outreach clinics dienen ten minste één keer per maand georganiseerd te worden. 

Speciale diensten

■ Vrouwen moeten praktisch advies, ondersteuning en counseling krijgen van 

gespecialiseerde verzorgers of een kernteam dat een professionele psychologische 

training heeft gevolgd. Alle centra moeten over ten minste twee medewerkers met een 

dergelijke functie beschikken. 

■ Professionals die geen deel uitmaken van het kernteam van het centrum moeten wel 

diensten aanbieden die in het verlengde van het centrum liggen: psychiaters voor 

extra psychologische ondersteuning, plastisch chirurgen voor borstreconstructies, 

fysiotherapeuten voor het behandelen van lymfeoedeem, klinisch genetici voor risico-

evaluatie, een dienst voor palliatieve zorg, en het centrum dient een dienst aan te 

bieden waar vrouwen zich een borstprothese kunnen laten aanmeten. 

Kwaliteitsbewaking

■ Centra moeten gegevens bijhouden over diagnoses, 
pathologie, de primaire behandeling en klinische 
resultaten, en deze gegevens moeten beschikbaar zijn 

voor controles. 

■ Er moeten jaarlijks cijfers gepubliceerd worden 

met betrekking tot de resultaten en controles 
en deze moeten naast de vastgestelde 

kwaliteitsdoelstellingen en resultaatmetingen 

gelegd worden. 

jn 
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■  Al het medisch personeel dat betrokken is bij borstkankerscreenings moet een 

specifi eke training volgen over de wetenschappelijke en klinische aspecten van een 

screening, zoals epidemiologie, de gedachte achter screenings, evaluatie en de huidige 

screeningpraktijk. 

■  Medewerkers dienen een training gevolgd te hebben bij een erkend trainingscentrum 

voordat ze aan een screeningsprogramma mee mogen doen. 

■  Aangezien multidisciplinaire diensten het meest succesvol zijn gebleken, dienen 

specialisten zowel getraind te worden binnen een uni- als een multidisciplinaire setting, 

waar het belang van een goede communicatie met collega’s uit vakgebieden benadrukt 

wordt. 

■  Omdat technologie, procedures en protocollen veranderen, dienen specialisten 

voortdurend onderwijs en nascholingscursussen te volgen waarvoor zij een certifi caat 

krijgen. 

■  Medewerkers die deelnemen aan cursussen dienen hiervoor op basis van hun 

vaardigheden en prestaties een deelnamecertifi caat te ontvangen.

■  Borstkankercentra en –klinieken moeten ter evaluatie verslagen van de 

trainingsactiviteiten bijhouden als indicatie voor de kwaliteit van het centrum.

TrainingHoofdstuk 10
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10.3  Epidemioloog

10.4  Fysicus 

10.5  Radiologisch laborant

10.6  Radioloog

10.7  Patholoog

10.8  Borstchirurg

10.9  Verpleegkundige

10.10  Medisch oncoloog/radiotherapeut

Specifi eke trainingsonderdelen 
die in hoofdstuk 10 aan bod 
komen:

23

Essentiële onderwerpen voor theoretische cursussen:

■ De gedachte achter screenings

■ Terminologie voor borstkankerscreenings

■ Het opzetten van een borstkankerscreening 

■ Beeldvorming bij borstkanker: mammografi e, echo, MRI-scan, lokalisatietechnieken

■ Radiologisch-pathologische correlatie bij goedaardige en kwaadaardige 

knobbeltjes

■ Classifi catie en beheersing van invasieve en in situ borstkanker

■ Classifi catie en procedure bij goedaardige borstafwijking

■ Procedure bij op het scherm ontdekte borstafwijking

■ Borstreconstructie

■ Radiotherapie bij borstkanker

■ Chemotherapie en hormoontherapie voor de preoperatieve en adjuvante 

behandeling van borstkanker

■ Psychologische evaluatie, communicatie en counseling

■ Polikliniek voor erfelijke borstkanker en genetisch onderzoek 

■ Epidemiologie en de richtlijnen voor borstkankerscreening

■ Multidisciplinaire bijeenkomst voor pre- en post-operatieve aanpak van patienten

■ Richtlijnen en praktijk voor controleprocedures

■ Klinische trials en statistieken

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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■  Het certifi ceringsprotocol in de EU-richtlijnen omschrijft de minimale eisen voor de 

certifi cering van diagnostische en screeningscentra. Dit onderwerp komt in de volgende 

versie van de EU-richtlijnen verder aan bod en er wordt een door de Europese Commissie 

goedgekeurd certifi ceringsorgaan in het leven geroepen.

■  In het kader van de certifi cering wordt een document verstrekt waaruit blijkt dat voldaan is 

aan de eisen van de EU-richtlijnen voor borstkankerscreening en –diagnose. De certifi cering 

kan weer worden ingetrokken als blijkt dat niet meer aan de eisen voldaan wordt. 

■  Certifi cering is optioneel totdat de Europese Commissie of een andere autoriteit het 

verplicht stelt.

■  Elke vijf jaar moet de certifi cering opnieuw worden verlengd om de kwaliteit van de 

diensten te garanderen.

■  Certifi cering wordt toegekend op basis van een aantal bezoeken aan het centrum: 

een adviesbezoek in het eerste jaar van het screeningsprogramma om te bekijken in 

hoeverre het centrum zich aan de richtlijnen houdt; en een precertifi ceringsbezoek 

tijdens de tweede screeningsronde om te wijzen op tekortkomingen die de certifi cering 

in de weg kunnen staan en om advies en ondersteuning te bieden om de vereiste 

verbeteringen door te voeren. 

■  Omdat diagnostische beeldvormingscentra en screeningprogramma’s voor 

borstkanker – met een bredere organisatie en epidemiologische ondersteuning – te 

maken hebben met verschillende eisen en faciliteiten, zijn er twee verschillende 

certifi ceringen: Diagnostische-beeldvormingscertifi caten voor diagnostische centra, 

en Borstkankerscreeningscertifi caten, voor screeningscentra ten behoeve van het 

bevolkingsonderzoek. 

Certifi ceringsprotocol 
voor borstkankerscreening 
en -diagnostiek
voo
en -
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■  Omdat voor screenings ogenschijnlijk gezonde vrouwen voor een mammografi e worden 

uitgenodigd, moet duidelijk gemaakt worden wat de voors en tegens van deelname aan 

de screening zijn, zodat vrouwen een weloverwogen keuze kunnen maken.

■  Alle aspecten van de screening, de voordelen en de minder leuke kanten, moeten 

duidelijk en op neutrale wijze worden toegelicht om eventuele angst voor, tijdens of na 

de screening weg te nemen.

■  De verschafte informatie moet eerlijk, adequaat, onderbouwd, toegankelijk, 

betrouwbaar, eerbiedig en toegesneden op de behoefte van alle vrouwen zijn.

■  Alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij een screening moeten kunnen omgaan met 

verschillende culturele, taalkundige, religieuze, opleidings- en sociaal-economische 

factoren. 

■  De uitnodigingsbrief en folder moeten informatie bevatten over het doel van de 

screening, de doelgroep van de screening, hoe vaak aan een screening moet worden 

deelgenomen, de voor- en nadelen, de kosten van het onderzoek, het maken of wijzigen 

van een afspraak, het opvragen en interpreteren van de resultaten, de mogelijkheid 

en aard van eventueel vervolgonderzoek en waar meer informatie te vinden is over 

screenings en borstkanker. 

Communicatie t.b.v. 
borstkankerscreening
Com
borHoofdstuk 12

26

H
oo

fd
st

uk
 1

2
  C

om
m

un
ic

at
ie

 t.
b.

v.
 b

or
st

ka
nk

er
sc

re
en

in
g



Mogelijke kwaliteitsindicatoren voor de communicatie 
binnen een screeningsprogramma:

Ja Nee

Informatielijn voor vrouwen die voor een screening zijn uitgenodigd
■ ■

Informatie over de screening verkrijgbaar in verschillende formats ■ ■

Schriftelijke informatie door doelgroep getest op aanvaard- en 

leesbaarheid
■ ■

Informatiemateriaal voor verschillende etnische en sociaal-afhankelijke 

groepen
■ ■

Niet-medische organisaties betrokken bij de informatieverspreiding ■ ■

Counselingprotocollen ingevoerd ■ 

Informatie in een face-to-face-gesprek op aanvraag beschikbaar ■ ■

Communicatiecursussen voor screeningscentra ■ ■

Vrouwen betrokken bij het ontwikkelen en beoordelen van het 

communicatiemateriaal 
■ ■

Tevredenheidsenquêtes uitgedeeld aan doelgroep ■ ■

Website aanwezig ■ ■
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De bijlagen van de richtlijnen omvatten drie EU-documenten over screening en zijn volledig 

herdrukt: de aanbevelingen over kankerscreenings van de Raad van 2 december 2003; 

de resolutie van het Europees Parlement over borstkanker in de Europese Unie; en de 

aanbevelingen van het Comité van Ministers aan de lidstaten over screening als instrument 

voor preventieve geneeskunde. Deze documenten zijn belangrijk in de strijd voor kwalitatief 

hoogwaardige borstkankerscreenings en zorg binnen de EU. 

Aanbeveling van de Raad voor kankerscreenings
Dit document bevat aanbevelingen voor lidstaten voor het implementeren van 

kankerscreeningsprogramma’s op basis van bevolkingsonderzoek en kwaliteitsbewaking 

op alle niveaus. Dit dient te gebeuren in overeenstemming met de Europese richtlijnen. 

Iedereen die deelneemt aan een screening dient volledig geïnformeerd te worden over 

alle voordelen en risico’s. Voor vrouwen die na de screening een positieve uitslag krijgen 

dient het volledige aanbod aan diagnostische procedures, behandelingen, psychologische 

ondersteuning en nazorg beschikbaar te zijn. Daarnaast moeten er voldoende persoonlijke 

en fi nanciële middelen beschikbaar worden gesteld om een goede organisatie en 

kwaliteitscontrole te garanderen.

Resolutie van het Europees Parlement over borstkanker
De borstkankerresolutie van het Europees Parlement van juni 2003 eist dat elke vrouw in 

de EU met borstkanker, ongeacht haar woonplaats, sociale status, beroep of opleiding, 

toegang heeft tot hoogwaardige screenings, behandeling en nazorg. De resolutie doet 

een beroep op de Commissie om de strijd tegen borstkanker topprioriteit te maken 

door effectieve strategieën in te voeren voor de beste screenings, diagnoses en nazorg. 

Lidstaten wordt verzocht voor 2008 de voorwaarden te scheppen voor het verlagen van het 

borstkankersterftecijfer in de EU met 25% en voor het terugbrengen van het verschil tussen 

de lidstaten (EU-15) tot 5% als het gaat om het overlevingscijfer na vijf jaar. Daarnaast wordt 

de noodzaak van effectieve multidisciplinaire borstkankercentra benadrukt.

Opmerking: In oktober 2006 nam het Parlement een tweede resolutie aan, namelijk 

de borstkankerresolutie voor de uitgebreide EU, om de eisen die in de eerste resolutie 

gesteld werden in de gehele EU in te voeren. Er wordt een beroep gedaan op de lidstaten 

om voor 2016 te zorgen voor specialistische borstkankercentra door het hele land, in 

overeenstemming met de EU-richtlijnen.
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Aanbeveling van het Comité van Ministers
Het Comité van Ministers doet een aantal aanbevelingen voor screeningsprogramma’s 

waarbij de mogelijke positieve en negatieve gevolgen worden aangekaart. De juridische en 

ethische kanten worden belicht, zoals de informed consent (‘geïnformeerde toestemming’) 

voor deelname aan een screening, de bescherming van persoonsgegevens en het recht op 

privacy. Voortdurende bewaking van de kwaliteit, ook tijdens en na de implementatie van 

de screeningsprogramma’s, wordt benadrukt, evenals het belang van samenwerking tussen 

screenings- en behandelprogramma’s.  

Andere informatie over EU-documenten, belangenorganisaties en borstkanker in het 

algemeen is verkrijgbaar bij:

■ EUROPA DONNA, de Europese coalitie voor borstkanker

■ De European Parliamentary Group on Breast Cancer

■ De Europese Commissie

www.epgbc.org

www.europadonna.org
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Accreditatie: het proces waarbij een bevoegd orgaan formeel erkent dat een ander orgaan in 

staat is specifi eke taken uit te voeren.

Afspiegeling van de bevolking: doelgroepsamenstelling op basis van het centrale 

bevolkingsregister.

Borstsparende operatie: een operatie waarbij de borstkanker verwijderd wordt en het 

gezonde deel van de borst gespaard blijft.

Certifi cering: het proces waarbij een bevoegd orgaan schriftelijk garandeert dat een 

product, proces of dienst voldoet aan gespecifi ceerde eisen.

Cytologisch onderzoek: het verwijderen van cellen en het microscopisch onderzoeken ervan. 

Cytoreducerende operatie: de operatieve verwijdering van een deel van de tumor die 

niet volledig verwijderd kan worden, zodat de chemo- of radiotherapie (bestraling) beter 

aanslaat.

Doelgroep: een groep waarvan op basis van epidemiologisch onderzoek is vastgesteld dat 

zij voldoet aan de eisen voor een screening.

Drievoudig onderzoek: een combinatie van klinisch onderzoek, beeldvormend onderzoek en 

het nemen van cel- of weefselmonsters om een diagnose te kunnen stellen.

Ductale en lobulaire tumors: de twee tumortypen die het vaakst voorkomen.

Epidemiologie: de leer betreffende de incidentie en verspreiding van ziekten en andere 

gezondheidsgerelateerde factoren.  

Fijnenaaldaspiratiecytologie (FNAC): een procedure waarbij met behulp van een naald met 

een lege cilinder cellen of vloeistof uit weefsel worden gezogen. De uitgenomen cellen of 

vloeistof worden vervolgens onder een microscoop onderzocht.

Histologisch onderzoek: het microscopisch bestuderen van de celweefselstructuur.

Infi ltrerende tumor: afwijkende cellen die het omliggende weefsel rond de oorspronkelijke 

tumor binnendringen.

Intervalkanker: een tumor die wordt gediagnosticeerd tussen twee periodieke onderzoeken 

van een screeningprogramma.

Mammografi e: een röntgenfoto van de gehele of een deel van de borst.

Mammografi escreening: het maken van mammografi eën bij ogenschijnlijk gezonde vrouwen 

om zo vroeg mogelijk vast te stellen of zij al dan niet borstkanker hebben.

Margestatus: de toestand waarbij het omliggende gebied rond operatief verwijderd weefsel 

al dan niet tumorvrij geacht wordt.

Mastectomie: operatie waarbij de volledige borst verwijderd wordt.
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Verklarende w
oordenlijst

Microcalcifi catie: kleine abnormale kalkdeeltjes die te zien zijn op een mammografi e en 

kunnen wijzen op borstkanker.

Multidisciplinair team: een groep van zorgprofessionals met verschillende medische 

specialismen die samenwerken bij het diagnosticeren en behandelen van patiënten. 

Naaldbiopsie: verwijdering van een cilindrisch weefselmonster of deel van een knobbeltje 

met behulp van een dikke, holle naald. Dit weefsel wordt vervolgens onder een microscoop 

geanalyseerd.

Naaldbiopsie met behulp van vacuüm: het nemen van een weefselmonster met behulp van 

een sonde die zuigkracht uitoefent. Dit weefsel wordt vervolgens onder een microscoop 

geanalyseerd.

Neo-adjuvant: behandeling, zoals chemotherapie of radiotherapie, die wordt uitgevoerd 

voorafgaand aan de primaire behandeling.

Pathologie: het onderzoek naar en de diagnose van de structurele en functionele 

veranderingen in cellen, weefsel en organen die aan een ziekte ten grondslag liggen.

Radiografi e: het gebruik van radiologie, met name röntgenstraling, voor het vastleggen van 

interne lichaamsstructuren op fi lm of met de computer.

Radiologie: de wetenschappelijke leer van het medische gebruik van straling, met name 

röntgenstraling, voor het diagnosticeren van ziektes.

Radiotherapie: het toepassen van gecontroleerde hoeveelheden straling, zoals 

röntgenstralen, gammastralen of neutronen, om kankercellen te doden.

Receptorstatus: de toestand waarbij tumorcellen dan wel positief, dan wel negatief reageren 

op oestrogeen-, progesteron- en HER2-receptoren.

Schildwachtklierprocedure: een biopsietechniek waarbij blauwe kleurstof en een 

radioactieve substantie worden geïnjecteerd om te bepalen of de kankercellen zijn 

uitgezaaid naar de lymfeklieren. 

Symptomatisch: vrouwen die duidelijk signalen of symptomen van borstkanker vertonen, 

zoals een knobbeltje in de borst.

Tumor in situ: afwijkende cellen die op hun oorspronkelijke plek zijn gebleven, zonder het 

omliggende weefsel aan te tasten.

Tumorgradatie: de mate van abnormaliteit van de kankercellen van een tumor, 

onderverdeeld in graad I tot en met III, waarbij graad III het agressiefst is.

Tumorsoorten: de classifi catie van tumoren als in situ, infi ltrerend, lobulair of ductaal.

Vasculaire invasie: de penetratie van kankercellen in de lymfe- of bloedvaten.
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Omschrijving van de screeningsprocedure

Identifi ceer en informeer alle 
vrouwen die binnen de scree-

ningsdoelgroep vallen en nodig 
hen persoonlijk uit

Maak mammografi eën en laat 
deze dubbel beoordelen

Drievoudig onderzoek
(klinisch onderzoek, beeldvorming, 

en, indien nodig, cytologisch/
histologisch onderzoek)

Verdacht

Verdacht

Multidisciplinaire 
(preoperatieve) bijeenkomst

Diagnose/zeer verdacht

Operatie/pathologie
Knobbeltje verwijderen en 

analyseren

Multidisciplinaire 
post-operatieve bijeenkomst

Diagnose

Nog een operatie en/of 
andere behandeling

Nazorg

2 jaar later weer voor 

screening uitnodigen

2 jaar later weer voor 

screening uitnodigen

2 jaar later weer voor 

screening uitnodigen

2 jaar later weer voor 

screening uitnodigen

Niets verdachts

Niets verdachts

Niets verdachts

Niets verdachts
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