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De mammasparende operatie wordt, in combinatie met 

radiotherapie, sinds circa 20 jaar beschouwd als veilige 

behandeling voor het merendeel van de patiënten met een 

mammacarcinoom van B 2 cm (pT1) en voor een aanzienlijk 

deel van de patiënten met een carcinoom van > 2 en B 5 cm 

(pT2). Uit resultaten van grote prospectieve gerandomiseer-

de studies, waarin mammasparende therapie en gemodifi-

ceerde radicale mastectomie met elkaar werden vergeleken, 

is vast komen te staan dat de prognose zowel op korte als op 

lange termijn niet afhangt van de therapiekeuze.1 2

 In Amerikaanse richtlijnen van de National Institutes of 

Health werd begin jaren negentig van de vorige eeuw ge-

steld dat een mammasparende operatie bij meer dan de 

helft van de patiënten uitgevoerd zou dienen te worden.3 

Eind 1995 werd dit percentage in de VS ook daadwerkelijk 

gerealiseerd.4 In Nederland zijn in 2002 landelijke richtlij-

nen voor de behandeling van het mammacarcinoom opge-

steld door het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland 

(NABON) in samenwerking met het Kwaliteitsinstituut voor 

de Gezondheidszorg CBO.5 Hierin wordt aangegeven dat 

naar schatting 75% van alle patiënten met een primair ope-

rabel mammacarcinoom in principe in aanmerking komt 

voor een mammasparende operatie. In de jaren tachtig en 

negentig ontbraken lande lijke richtlijnen en was het behan-

delingsbeleid veelal gebaseerd op regionale richtlijnen of 

oorspronkelijke stukken
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ziekenhuisgebonden proto collen. In Zuidoost-Nederland 

werd begin jaren negentig ongeveer 50% van alle patiënten 

met een mammacarcinoom van B 5 cm sparend behandeld, 

maar er bleken tussen de ziekenhuizen aanzienlijke ver-

schillen te bestaan, die in de loop van de tijd niet afnamen.6 

In buitenlandse studies zijn niet alleen verschillen tussen 

ziekenhuizen, maar ook tussen regio’s geconstateerd.7 8

 Het doel van deze studie was om na te gaan en of er ook 

in Nederland regionale variatie was in de toepassing van 

mammasparende operaties, en of de eerder geconstateerde 

verschillen tussen ziekenhuizen nog steeds aanwezig waren. 

Hiervoor werd gebruikgemaakt van gegevens uit de perio-

de 1990-2002 van de kankerregistraties van het Integraal 

Kankercentrum Zuid (IKZ) en het Integraal Kankercentrum 

Stedendriehoek Twente (IKST), 2 van de 9 integrale kanker-

centra in Nederland.

methode

Gegevensverzameling. Over de periode 1990-2002 werd uit de 

regionale kankerregistraties van het IKZ en het IKST een 

selectie gemaakt van alle invasieve mammacarcinomen met 

een postoperatief gemeten tumorgrootte B 2 cm (pT1) of 

een tumorgrootte van > 2 en B 5 cm (pT2), afkomstig uit alle 

ziekenhuislocaties van beide regio’s (21 algemene zieken-

huizen voor IKZ en 7 voor IKST). Bij < 0,5% van de patiën-

ten was er bij lichamelijk onderzoek uitgebreide lymfeklier-

metastasering (N2 of N3). Deze patiënten werden niet uit-

gesloten van het onderzoek. Wel uitgesloten werden patiën-

ten met gemetastaseerde ziekte ten tijde van de diagnose 

van het primaire carcinoom.

 De manier van dataverzameling ten behoeve van de 

kankerregistratie wordt beschreven op de website van de 

Nederlandse Kankerregistratie (www.ikcnet.nl). Ter con-

trole van de codering van mammasparende chirurgie werd 

tevens gebruikgemaakt van het databestand van de afdeling 

Radiotherapie van het Medisch Spectrum Twente te Enschede, 

waarin gegevens zijn opgenomen van de regio Twente en 

Oost-Achterhoek.

 Statistische analyse. In het geval van meerdere tumoren 

per patiënt werd de tumor waarvoor de omvangrijkste ope-

ratieve ingreep werd verricht meegenomen in de analyse, 

volgens de regels van de International Association of Cancer 

Registries (IACR). Dit betekent dat een re-excisie in de vorm 

van een amputatie werd beschouwd als amputatie.

 Gekeken werd naar het percentage tumoren waarvoor 

mammasparende operatie was verricht, ongeacht of de 

patiënt aanvullend was bestraald. De percentages wer-

den uitgerekend als voortschrijdende 3-jaarsgemiddelden. 

Verschillen in percentages sparende ingrepen werden 

vergeleken met behulp van de χ2-toets. Een verschil met een 

p-waarde van B 0,05 werd gezien als statistisch signifi-

cant. Tevens werden de 95%-betrouwbaarheidsintervallen 

berekend.

 Voor de variatie tussen ziekenhuizen werden over de 

periode 1999-2002 de gegevens van de 7 ziekenhuisloca-

ties met het hoogste aantal mammacarcinomen per jaar en 

het percentage mammasparende operaties bepaald en met 

elkaar vergeleken. Voor het berekenen van het percentage 

mammasparende operaties in de regio in de periode 1999-

2002 werden de gegevens van alle ziekenhuizen gebruikt.

resultaten

In de periode 1990-2002 waren in beide regio’s in totaal 

21.878 carcinomen (inclusief contralaterale carcinomen, 

< 1%) met een pT1- of pT2-stadium gediagnosticeerd (tabel 

1). Het betrof 13.914 carcinomen in de IKZ-regio en 7964 in 

de IKST-regio. In de helft van de gevallen betrof het patiën-

ten in de leeftijd van 50-69 jaar.

tabel 1. Karakteristieken van 21.878 mammacarcinomen B 5 cm, gediag-

nosticeerd in de periode 1990-2002 in de regio’s van het Integraal Kanker-

centrum Zuid (IKZ) of het Integraal Kankercentrum Stedendriehoek 

Twente (IKST); weergegeven zijn aantallen (%) tumoren

 IKZ IKST
 (n = 13 914) (n = 7964)

leeftijd van de patiënt (in jaren)
< 50 3828 (28) 1943 (24)
50-69 6946 (50) 4012 (50)
C 70 3140 (23) 2009 (25)

diagnosejaar
1990  740 (5)  465 (6)
1991  837 (6)  479 (6)
1992  940 (7)  521 (7)
1993 1026 (7)  621 (8)
1994 1041 (7)  645 (8)
1995 1008 (7)  559 (7)
1996 1078 (8)  579 (7)
1997 1031 (7)  609 (8)
1998 1168 (8)  653 (8)
1999 1242 (9)  714 (9)
2000 1205 (9)  709 (9)
2001 1265 (9)  743 (9)
2002 1333 (10)  667 (8)

tumorgrootte in cm
B 2 (pT1) 8397 (60) 4588 (58)
> 2 en B 5 (pT2) 5517 (40) 3376 (42)

type behandeling
amputatie 6252 (45) 4438 (56)
mammasparende operatie 7489 (54) 3446 (43)
andere therapie  173 (1)   80 (1)
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 Trends en regionale variatie. In beide regio’s werd over de 

gehele periode een toename gezien in het aantal nieuw 

gediagnostiseerde mammacarcinomen. In de IKZ-regio 

steeg het aantal mammacarcinomen met 80% van 740 

naar 1333 en in de IKST-regio met 43% van 465 naar 667. In 

de IKZ-regio werd 54% (95%-BI: 53-55) van alle tumoren 

B 5 cm middels een mammasparende operatie behandeld 

en in de IKST-regio 43% (95%-BI: 42-44; p < 0,001) (zie 

tabel 1).

 In beide regio’s werd bij pT1-tumoren een lichte stijging 

van het percentage mammasparende operaties gezien (fi-

guur 1a en b; tabel 2). Het percentage bij pT2-tumoren bleef 

in de IKZ-regio nagenoeg constant, terwijl in de IKST-regio 

een stijging te zien was (zie figuur 1c en d en tabel 2). In 

beide regio’s werd bij patiënten jonger dan 50 jaar met een 

pT1-tumor in 1990 bij meer dan 70% een mammasparende 

operatie toegepast. Vervolgens trad in beide regio’s een 

daling op naar 64% in de IKZ-regio en naar 51% in de IKST-

regio. Bij patiënten jonger dan 50 jaar met een pT2-tumor 

werd in beide regio’s een daling gezien van 47 naar 37% in 

de IKZ-regio en van 34 naar 31% in de IKST-regio.

 Bij patiënten van 50-69 jaar werd in de IKZ-regio een toe-

name gezien van het aandeel mammasparende operaties bij 

patiënten met een pT1-tumor van 67 naar 74% en een lichte 

toename bij pT2-tumoren (zie figuur 1). In de IKST-regio 

werd stijging van het percentage mammasparende chirur-

gie gezien zowel bij pT1-, namelijk van 54 naar 61, als bij 

pT2-tumoren, namelijk van 25 naar 37.

 Bij patiënten van C 70 jaar met een pT1-tumor werd een 

stijging van het percentage mammasparend geopereerde 

figuur 1. Percentages van 21.878 mammacarcinomen B 5 cm die in de jaren 1990-2002 zijn behandeld met een mammasparende 

operatie, volgens gegevens van 2 integrale kankercentra: (a) tumorgrootte B 2 cm (pT1); Integraal Kankercentrum Zuid; (b) tumor-

grootte B 2 cm (pT1); Integraal Kankercentrum Stedendriehoek Twente; (c) tumorgrootte > 2 en B 5 cm (pT2); Integraal Kankercentrum 

Zuid; (d) tumorgrootte > 2 en B 5 cm (pT2); Integraal Kankercentrum Stedendriehoek Twente; ( ): < 50 jaar; ( ): 50-69 jaar; ( ): 

C 70 jaar; ( ): totaal. Weergegeven zijn de percentages tumoren.
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tumoren gezien. In de regio IKZ onderging begin jaren 

negentig 37% mammasparende chirurgie. In 2002 was dit 

in de IKZ-regio 59% en in de IKST-regio 50%. Bij patiënten 

van C 70 jaar met een pT2-tumor werd in de IKZ-regio een 

stijging gezien. In de IKST-regio bleef na een aanvankelijk 

lichte daling het percentage gelijk.

 Variatie tussen ziekenhuizen. In de periode 1999-2002 wer-

den mammasparende operaties meer toegepast in de IKZ-

regio dan in de IKST-regio (figuur 2). Echter, de verschillen 

tussen de ziekenhuizen in de IKZ-regio waren groter dan de 

variatie tussen de beide regio’s; dit gold voor zowel de pT1- 

als de pT2-tumoren. Deze variatie verminderde niet in de 

loop van de tijd. Het percentage mammasparende operaties 

bij patiënten met een pT1-tumor in de IKZ-regio varieerde 

tussen 47 en 86 in de ziekenhuizen, waarbij het gemiddelde 

percentage 69 was (zie figuur 2a). In de IKST-regio was het 

percentage gemiddeld 60. Dit percentage varieerde tussen 

de ziekenhuizen tussen 54 en 71 (zie figuur 2a).

 Bij pT2-tumoren varieerde het percentage mamma-

sparende operaties in de IKZ-regio van 16 tot 64, met een 

gemiddelde van 38 (zie figuur 2b). In de IKST-regio was 

het gemiddelde percentage 30, waarbij het percentage per 

ziekenhuis varieerde van 25 tot 43. Aanvullende analysen 

wezen uit dat de percentages mammasparende operaties 

van de overige ziekenhuizen in de IKZ-regio binnen de 

uitersten van de 7 getoonde ziekenhuizen lagen (data niet 

getoond).

beschouwing

In de periode 1990-2002 werden mammasparende operaties 

in zowel de IKZ- als de IKST-regio steeds meer toegepast bij 

vrouwen van C 70 jaar, terwijl er bij vrouwen < 50 een dalen-

de trend was. Hierdoor werden in beide regio’s de verschil-

len tussen de leeftijdsgroepen kleiner. De in de jaren negen-

tig beschreven verschillen in toepassing van mamma-

sparende operaties tussen afzonderlijke ziekenhuizen in de 

IKZ-regio6 bestonden nog steeds en waren groter dan de 

verschillen tussen de regio’s.

 De ruimere toepassing van mammasparende ingrepen 

bij vrouwen van C 70 jaar is mogelijk toe te schrijven aan de 

steeds grotere waarde die oudere patiënten hechten aan spa-

ring van de borst en het groeiende inzicht onder artsen dat 

er bij hen zelden contra-indicaties bestaan voor aanvullende 

radiotherapie na een mammasparende operatie. Bovendien 

is de kans op een lokaal recidief bij deze groep laag.9 De 

daling in het percentage mammasparende operaties bij 

jongere vrouwen hangt waarschijnlijk samen met de ver-

hoogde kans op een recidief bij de groep < 40 jaar10-12 en de 

mogelijk verhoogde kans op een recidief bij BRCA-1- en 

BRCA-2-genmutatiedraagsters.13 De invoering van het bevol-

kingsonderzoek naar borstkanker, tussen 1990 en 1996, is 

de meest voor de hand liggende verklaring voor de stijging 

van het percentage sparend behandelde patiënten in de leef-

tijdsgroep van 50-69 jaar in de IKST-regio. In de IKZ-regio 

was het percentage mammasparende operaties al vóór de 

invoering van het bevolkingsonderzoek hoog, waardoor de 

invloed van het bevolkingsonderzoek hier waarschijnlijk 

beperkt was.14 In 2000 is de doelgroep voor het bevolkings-

onderzoek uitgebreid naar vrouwen van 70-74 jaar. Hiervan 

is nog geen duidelijk effect te zien in deze studie.

 Het is moeilijk aan te geven wat het optimale percentage 

sparend te behandelen patiënten is. Dit hangt niet alleen af 

van de aanwezigheid van factoren die de kans op lokale reci-

divering vergroten, maar ook van de wens van de patiënt en 

het verwachte cosmetische resultaat. Eerder werd aangeno-

men dat veruit de meeste vrouwen zouden opteren voor 

mammasparende therapie als zij voldoende werden inge-

licht over de veiligheid van de ingreep. In de praktijk blijken 

veel vrouwen toch te kiezen voor mastectomie. Ogenschijn-

lijk wordt door deze keuze een deel van de angst voor een 

recidief weggenomen.15 16 De keuze van deze vrouwen kan 

mede bepaald zijn door ervaringen in de persoonlijke om-

geving of de wijze waarop de behandeling in de lekenpers 

wordt besproken.4 17 18 De algemene kwaliteit van leven en 

stemming lijken na mastectomie en mammasparende ope-

ratie niet te verschillen.18 19 Wel rapporteren sparend behan-

delde patiënten minder problemen met hun eigen lichaams-

beeld en hun seksueel functioneren.18

 Voorlichting over mammasparende operaties moet zo 

volledig mogelijk zijn. Preoperatief, multidisciplinair over-

tabel 2. Percentages (95%-BI) mammacarcinomen B 5 cm gediagnosti-

ceerd in jaren 1990 en 2002 in de regio’s van het Integraal Kankercentrum 

Zuid (IKZ) of het Integraal Kankercentrum Stedendriehoek Twente 

(IKST), waarbij een mammasparende operatie was toegepast

tumorgrootte   regio
B 2 cm (pT1); 
leeftijd van de  IKZ  IKST
patiënt in jaren

 1990 2002 1990 2002
 (n = 239) (n = 547) (n = 231) (n = 389)

< 50 73 (64-81) 64 (56-72) 72 (61-83) 51 (40-62)
50-69 67 (59-75) 74 (69-79) 54 (45-63) 61 (54-67)
C 70 37 (18-56) 59 (49-69) 42 (30-54) 50 (40-59)

totaal 64 (58-70) 69 (65-72) 56 (50-62) 56 (51-61)

tumorgrootte > 2  IKZ  IKST
en B 5 (pT2); 
leeftijd van de  1990 2002 1990 2002
patiënt in jaren (n = 501) (n = 786) (n = 234) (n = 278)

< 50 47 (33-62) 37 (29-48) 34 (18-50) 31 (21-40)
50-69 40 (28-52) 44 (24-63) 25 (14-35) 37 (29-45)
C 70 20 (1-40) 31 (11-50) 17 (6-28) 17 (9-25)

totaal 37 (29-46) 38 (25-67) 24 (18-30) 31 (25-36)
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leg, bij voorkeur georganiseerd binnen een mammapoli, 

zou kunnen bijdragen aan deze betere voorlichting. Patiën-

ten zijn doorgaans tevredener wanneer zij actief betrokken 

zijn bij de besluitvorming rondom de behandeling; ove-

rigens zonder dat dit leidt tot meer mammasparende in-

grepen.20-22 Een aanzienlijk deel laat zich echter het liefst 

leiden door de chirurg.15 Er zijn diverse voorlichtings-

methoden, waaronder een in Nederland ontwikkelde en 

uitgebreid geëvalueerde methode om de beslissing van de 

patiënt te ondersteunen in de vorm van interactieve infor-

matievoorziening via een cd-rom.23-25

 Dit onderzoek naar trends en variatie in de toepassing 

van mammasparende operatie bij mammacarcinoom laat 

zien dat de behandelingskeuze het resultaat is van een com-

plex van factoren, waarbij de beschikbaarheid van richt-

lijnen alleen geen garantie is voor het tot stand brengen van 

een uniform behandelingsbeleid. Naast patiëntenvoorlich-

ting is meer aandacht nodig voor de lokale implementatie 

en evaluatie van de richtlijn. Dit kan het beste geschieden via 

de multidisciplinaire netwerken en tumorwerkgroepen die 

in de verschillende integrale kankercentra actief zijn. De 

huidige knelpunten bij het uitvoeren van de richtlijn werden 

en worden binnen deze netwerken en tumorwerkgroepen 

geïnventariseerd. Om vast te stellen of de maatregelen die 

vervolgens overeengekomen worden tot het gewenste effect 

leiden, is het noodzakelijk dat zowel de toepassing van de 

richtlijn als de prognose (vooral lokale recidiefpercentages) 

permanent worden gevolgd en periodiek worden terug-

figuur 2. Percentages van 7878 mammacarcinomen die in de jaren 1999-2002 zijn behandeld met een mammasparende operatie, in 

7 ziekenhuizen die horen bij het Integraal Kankercentrum Zuid (Z) en in 7 ziekenhuizen bij het Integraal Kankercentrum Stedendriehoek 

Twente (ST); (a) tumorgrootte B 2 cm (pT1); (b) tumorgrootte > 2 en B 5 cm (pT2). Weergegeven zijn de percentages tumoren. De verti-

cale lijnstukken geven het 95%-BI aan.
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gekoppeld naar de behandelaars. De kankerregistraties van 

de integrale kankercentra hebben daarbij een belangrijke 

ondersteunende functie.

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.

Aanvaard op 29 april 2005
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Abstract

Trends and variation in breast conserving surgery in the southeast and 
east of the Netherlands over the period 1990-2002
Objective. To give an overview of the trends and variation in breast-
conserving surgery in patients with a breast tumour B 2 cm (pT1) or > 2 
and B 5 cm (pT2), treated in general hospitals in the southeast and east 
of the Netherlands.
Design. Descriptive.
Method. Data from the regional cancer registries of the Comprehensive 
Cancer Centre South (CS) and the Comprehensive Cancer Centre Steden-
driehoek Twente (CST) were used to study trends and variations in the use 
of breast-conserving surgery in 12,985 pT1 tumours and 8,893 pT2 
tumours in the period 1990-2002.
Results. The mean percentage of patients that underwent breast-conserv-
ing surgery from 1990-2002 was 54 in the CS region and 43 in the CST 
region. In patients < 50 years old with a pT1 tumour a decrease in the 
percentage of breast-conserving surgery from 73 to 64 was seen in the CS 
region, and in the CST region this percentage decreased from 72 to 51. In 
pT2 tumours a decrease from 47 to 37 was seen in the CS region and from 
34 to 31 in the CST region. In patients of 50 to 69 years of age with a pT1 
tumour, the percentage of breast-conserving surgery increased in the CS 
region from 67 to 74 and in the CST region from 54 to 61. In pT2 tumours 
it increased from 40 to 44 and from 25 to 37. In patients C 70 years 
the percentage of breast-conserving surgery in pT1 tumours increased 
fr0m 37 to 59 in the CS region and in the CST region from 42 to 50. In pT2 
tumours it increased from 20 to 31 in the CS region whereas it remained 
17 in the CST region. The variation in breast-conserving surgery between 
hospitals in the period 1999-2002 was large. The percentage of breast-
conserving surgery in patients with pT1 tumours varied between 47 and 
86 in the hospitals in the CS region and between 54 and 71 in the CST 
region. In patients with a pT2 tumour the percentages varied between 
25 and 43 in the CST region and between 16 and 64 in the CS region.
Conclusion. More than 20 years after the introduction of breast-con-
serving surgery a large regional variation still exists in the use of this 
treatment, in the CS region in particular. There is also wide inter-hospi-
tal variation.
Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1941-6




