Nieuwsbrief April 2014

Inhoud:

Feedback

▪ Feedback

In deze tweede EFFECT nieuwsbrief kunnen we u melden dat het eerste
EFFECT feedback rapport verstuurd werd naar de reeds registrerende
centra.
Het eerste feedback rapport bevat een beschrijvende analyse en is
gebaseerd op de registraties die verzonden werden tot 31 december 2013.
Het document geeft een overzicht van de patiënten- en
tumorkarakteristieken, behandelingsparameters en van de follow-up
gegevens. Om de kwaliteit van het registreren te verbeteren en een aantal
knelpunten weg te werken, werden een aantal registratietips aan het
document toegevoegd.

▪ Overzicht
▪ Publicatie
▪ Deelnemende ziekenhuizen
▪ Follow-up

▪ Contactinformatie

De EFFECT werkgroep is ook verheugd te melden dat er 853 registraties geïncludeerd werden in 2013 (514
nieuwe diagnoses en 339 follow-up registraties) (Figuur 1). In totaal hebben tot op heden meer dan de
helft van alle Belgische ziekenhuizen (n=58; 56%) aangekondigd te willen deelnemen aan EFFECT, waarvan
14 bijkomende ziekenhuizen sinds de vorige nieuwsbrief.

Volgend overzicht geeft de verdeling weer over de regio’s:
• 13/35 ziekenhuizen uit Wallonië (37%)
• 9/11 ziekenhuizen uit Brussel (82%)
• 36/58 ziekenhuizen uit Vlaanderen (62%)
Van deze 58 ziekenhuizen hebben 40 centra al minstens 1 registratie verzonden. We willen benadrukken
dat het belangrijk is dat voor alle uteriene tumoren die in uw ziekenhuis worden behandeld, een EFFECTregistratie wordt verricht. Een selectie bias zou de finale studieresultaten kunnen beïnvloeden.

Publicatie
Een artikel betreffende de methodologie van de selectie van de kwaliteitsindicatoren voor EFFECT werd
gepubliceerd in Gynecologic Oncology (Evaluation of the quality of the management of cancer of the corpus uteri – selection of
relevant quality indicators and implementation in Belgium; Gynecol Oncol. 2013 Dec;131(3):512-9).

Tabel 1. Overzicht van de ziekenhuizen die zich ingeschreven hebben voor het EFFECT project, huidige status (3 ziekenhuizen
gaven geen expliciete toestemming om vermeld te worden op de nieuwsbrief; nieuw deelnemende ziekenhuizen sinds de vorige nieuwsbrief worden in het vet
aangeduid; het aantal ziekenhuizen dat zich inschreef t.o.v. het totaal aantal ziekenhuizen binnen de provincie staat aangegeven naast de naam van de
provincie)

Antwerpen (13/17)
-

AZ Klina Brasschaat
Sint-Jozefkliniek Bornem Willebroek
AZ Sint-Jozef Malle
H. Hartziekenhuis Lier
ZNA Stuivenberg - Sint-Erasmus Antwerpen
GZA (AZ Sint-Augustinus Wilrijk en SintVincentiusziekenhuis Antwerpen-Mortsel)

-

ZNA Middelheim Antwerpen
Imeldaziekenhuis Bonheiden
AZ Heilige Familie Reet
AZ Sint-Maarten Duffel-Mechelen
AZ Turnhout
ZNA Jan Palfijn Merksem
AZ St.-Elisabeth Herentals

Brabant-Wallon (0/2)
Hainaut (5/13)
-

Liège (4/11)
-

Brussel – Bruxelles (9/11)
-

Hôpital Erasme Bruxelles
CHIREC Bruxelles – Site Edith Cavell
CHIREC Bruxelles – Clinique Sainte-Anne
Saint-Remi
CHU Brugmann Bruxelles
Cliniques Universitaires Saint-Luc Bruxelles
CHU Saint-Pierre Bruxelles
Hopitaux Iris-Sud, Site Etterbeek-Ixelles
Clinique Saint-Jean Bruxelles
UZ Brussel

Centre Hospitalier de Wallonie Picarde ASBL
Tournai
Hôpital André Vésale Montigny-le-Tilleul
CHU Ambroise Paré Mons
CHU de Charleroi
Clinique Notre Dame de Grâce Gosselies

CH Peltzer-La Tourelle Verviers
CHC Saint-Joseph Liège
CHR de la Citadelle Liège
CHU de Liège, site Sart-Tilman and site N.D.
des Bruyères

Limburg (4/7)
-

Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo SintTruiden
Ziekenhuis Oost Limburg Genk
Sint-Franciscusziekenhuis Heusden-Zolder
Mariaziekenhuis Noord-Limburg Overpelt

Oost-Vlaanderen (10/14)
-

AZ Sint Blasius Dendermonde
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst
AZ Maria Middelares Gent
AZ Glorieux Ronse
UZ Gent
O.L. Vrouwziekenhuis Aalst
AZ Nikolaas Sint-Niklaas
Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze
AZ Jan Palfijn Gent
AZ Sint-Elisabeth Zottegem

Vlaams-Brabant (1/6)
-

UZ Leuven

West-Vlaanderen (7/14)
-

H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen
Stedelijk Ziekenhuis Roeselare
AZ Groeninge Kortrijk
AZ Sint-Rembert Torhout
Sint Andriesziekenhuis Tielt
Jan Ypermanziekenhuis Ieper
AZ St-Jan Brugge-Oostende
Campus Brugge

Namur (2/6)
-

CHU Dinant – Mont-Godinne
Clinique Sainte-Elisabeth Namur

Follow-up
Eind oktober 2013 werden follow-up reminders gestuurd naar de ziekenhuizen die registraties hadden
verstuurd waarvoor een follow-up registratie kon aangevuld worden. Dit heeft gezorgd voor een duidelijke
stijging in het aantal verstuurde follow-up registraties (Figuur 1). Een volgende follow-up reminder kan
verwacht worden tegen eind april 2014. We moedigen de centra ook aan om retrospectief alle cases van
de incidentiejaren 2012 en 2013 te registreren. Dit biedt de mogelijkheid om naast het registreren van
een nieuwe diagnose meteen één of meerdere follow-up registraties te verrichten.

Stichting Kankerregister
Koningsstraat 215 – Rue Royale 215, b7
1210 Brussel – Bruxelles
Belgium

De centra die nog niet deelnemen aan EFFECT worden
via deze tweede EFFECT nieuwsbrief opnieuw
vriendelijk uitgenodigd om mee te stappen in het
project. We willen de reeds deelnemende centra
aanmoedigen om hun inspanningen verder te zetten!
Bij vragen of opmerkingen kan contact opgenomen
worden met de projectverantwoordelijken.
In samenwerking met:

Tel. +32 (0)2 250 10 10 - Fax +32 (0)2 250 10 11
EFFECT@kankerregister.org
http://www.kankerregister.org/EFFECT
http://www.registreducancer.be/EFFECT_fr

