
 
 

Criteria roze lintje 2014 
A /m D musthave (voldoen aan 5 v/d 5), E t/m K overig (voldoen aan 7 v/d 10) 

 
 Onderwerp Criterium 

A1: Samenstelling mammateam 
Elk mammateam bestaat minimaal uit: een oncologisch chirurg, een radioloog, een radiotherapeut, een 

patholoog, een internist-oncoloog en een mammacare verpleegkundige / verpleegkundig specialist. 

A2. % Patiënten in MDO Minimaal 90% van de patiënten wordt pre- en postoperatief besproken. 

B: Irradicaliteit  
Maximaal 15% van de patiënten heeft na de eerste borstsparende operatie mogelijk achtergebleven 

kankerweefsel. 

C: Aantal behandelde patiënten  Het ziekenhuis behandelt 100 nieuwe borstkankerpatiënten per jaar. 

D: Deelname patiënten onderzoek  
Van 40% van de behandelde patiënten (diagnose 2013) is het e-mailadres aangeleverd om deel te nemen 

aan het patiëntervaringsonderzoek CQI Mammacare (NB: geen responseis). 

E1: Verslaglegging pathologie Bij minimaal 90% van de patiënten is er volledige pathologie verslaglegging. 

E2: Verslaglegging radiologie Bij minimaal 90% van de patiënten is er een BI-RADS eindcategorie in de verslaglegging. 

F1: Wachttijd diagnose 
Minimaal 95% van de patiënten krijgt binnen 10 dagen na het 1e polikliniekbezoek de diagnose (uitslag 

onderzoek). 

F2: Wachttijd operatie 
Minimaal 90% van de patiënten met een primair mammacarcinoom wordt binnen 5 weken na PA-afname 

geopereerd (excl. directe reconstructie). 

G: Plastische chirurgie 
Het ziekenhuis biedt de mogelijkheid voor directe reconstructie in eigen huis. Een plastisch chirurg maakt vast 

onderdeel uit van het multidisciplinair mammateam. 

H1: Informatie gevolgen behandeling Bij minimaal 80% van de patiënten zijn de mogelijke gevolgen van de behandeling(en) besproken. 

H2: Begeleiding 
Patiënt is schriftelijk en/of digitaal geïnformeerd over wie het aanspreekpunt is (per fase) en hoe deze te 

bereiken is. 

I: Psychosociale zorg 

Bij alle borstkankerpatiënten wordt de behoefte aan psychosociale zorg standaard en bij herhaling in kaart 

gebracht met een gevalideerd signaleringsinstrument. Een psycholoog / maatschappelijk werker maakt 

onderdeel uit van het multidisciplinair mammateam (vast of op afroep). 

J: Genexpressietest 
Informatie over een gen-expressietest is standaard in het voorlichtingsmateriaal opgenomen (bijv. oncotype/ 

mammaprint). 

K: Erfelijke en familiaire belasting 
 

Bij minimaal 95% van de patiënten is gevraagd of er borstkanker in de familie voorkomt. Een klinisch geneticus maakt 

onderdeel uit van het multidisciplinair overleg (vast of op afroep).  


