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BlaaskankerZorg In Beeld (BLaZIB) 



Een cystectomie 

 
• De standaard behandeling voor spierinvasieve 
blaastumoren (T2-T4a, N0, M0) 

• Alternatief: brachytherapie 
 



Nederlandse kankerregistratie (NKR) 

 
• Alle kankerpatiënten 
• Registreert oa informatie over: 

- De tumor 
- De behandeling 
- De vitale status 

 



Percentages cystectomie 



Ziekenhuis van diagnose 

leeftijd 
Stadium 
??? 



Effect overleving 



Daarom: 
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BlaZIB: waarom? 

 
 
• Inzicht geven in de blaaskankerzorg 
• En – waar nodig – verbeteren  



Inzicht in de zorg 

Variatie  
- Wat is de variatie? 
- Waardoor wordt het verklaard? 
- Wat is het effect hiervan? 

Duur van 
follow-up 

Aantal klieren 
verwijderd bij 
cystectomie 

Blaasspoelingen 

Chemotherapie 
voor de 
operatie 

… 

Op overleving & 
kwaliteit van leven 

? 

Gebruik 
beeldvorming 

Voorlichting 

Doorlooptijd 



Nieuwe kennis 

Kunnen we een 
tumorvrije blaas 
na cystectomie 
voorspellen? 

Wat is het effect 
van een TUR bij 
blaassparende 
behandeling? 

Hoe moeten we 
de follow-up 

invullen (volgens 
patiënt en 
uroloog)? 



Wat verzamelen we? 

~5,700 patiënten 



Medische gegevens 

• Wat? 
- Patiëntkarakteristieken (bijv. comorbiditeit) 

- Tumorkarakteristieken (bijv. gradering) 

- Diagnostiek (bijv. type scan) 

- Behandeling (bijv. wel/geen chemotherapie) 

- Complicaties  
- Recidieven  
- … 

 
• Medisch specialisten (en patiëntenvereniging) denken 
mee 



Medische gegevens (2) 

• Hoe? 
- Medisch specialisten worden geïnformeerd 
- Ze leggen de informatie vast in het medisch dossier. 
- Informatie wordt geregistreerd in de Nederlandse 

Kankerregistratie. 
 



PROMs 

PROMs = Patient Reported Outcome Measures 
 
• Wat? 

- Kwaliteit van leven 
- Angst 
- Omstandigheden 
- Klachten 
- Informatievoorziening 
- Behandelkeuze 
- Impact ziekte 



PROMs (2) 

• Hoe? 
- Ziekenhuizen worden gevraagd om mee te doen 
- Patiënten worden uitgenodigd door een uroloog 
- Invullen vragenlijst(en) 

 
• Patiëntenvereniging en medisch specialisten denken 
mee 



Welke patiënten? 

• Exclusie: 
- Ta 
- Gemetastaseerd 
 

• Gediagnosticeerd tussen 1 september 2017 en 31 
augustus 2019 



Samenvatting 

 
• Aanleiding: te weinig informatie  
• Doel BlaZIB: 

- Inzicht geven in de blaaskankerzorg 
- En – waar nodig – verbeteren  

• Nu: eerst gegevens verzamelen  
- Medisch 
- Ervaring en wensen patiënten 

• Straks: betere zorg en meer!  

2017 2021 2019 
Gegevens verzamelen Eerste resultaten 

Betere 
zorg?! 
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Vragen? 
Stel ze nu of mail later naar 

d.ripping@iknl.nl 



www.iknl.nl 

www.linkedin.com/company/iknl 

twitter.com/iknl 
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