behandeling darmkanker
: onze kwaliteit in feiten en cijfers
De ervaring van onze artsen
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OLVG

patiënten onder behandeling voor
kanker aan de dikke darm en/of
endeldarm

darmoperaties per jaar:

Bron: bedrijfsinformatieportaal OLVG 2016

Bron: DSCA 2016 en bedrijfsinformatieportaal OLVG 2016

Onze artsen bespreken gezamenlijk
diagnose en behandelplan van iedere
patiënt. Alle betrokken specialismen,
de casemanager (verpleegkundig
specialist) en gespecialiseerde artsen
uit het AMC nemen hieraan deel.
Op dezelfde dag bespreken we het
persoonlijk behandeladvies met de
patiënt.

214 dikkedarmkanker, 77 endeldarmkanker,
120 andere of goedaardige aandoeningen.

Kijkoperatie vs traditionele operatie
OLVG heeft veel ervaring in laparoscopische operaties (kijkoperaties).
Het grote voordeel van deze manier
van opereren is o.a. een kleinere wond,
minder bloedverlies en sneller herstel.

84%
van de dikkedarmoperaties gebeurt
laparoscopisch. Landelijk is dat 78%

97%
van de rectumoperaties gebeurt
laparoscopisch. Landelijk is dat 87,3%
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Uitzaaiing in de lever (levermetastase)
is de meest voorkomende uitzaaiing bij
darmkanker.

OLVG

leveroperaties (waarvan 21 laparoscopisch uitgevoerd)

8,4

Aantal operaties kwaadaardige levertumoren
in 2016.
Bron: DHBA 2016

cijfer dat patiënten geven aan OLVG
Bron: CQ index 3e kwartaal 2015 onderzoek onder 212 gastrointestinale oncologische patiënten die in OLVG werden behandeld

Over onze patiënten

5,6%

Wij zetten ons samen met huisartsen
in voor ‘kies-gerust-gesprekken’. Dit zijn
geplande momenten van bezinning bij
de huisarts. Bijvoorbeeld om samen
met uw huisarts te praten over keuzes
in de behandeling.

21,7%

van onze patiënten krijgt na een
operatie aan dikkedarmkanker een
blijvende stoma. Landelijk is dat 8,4%

van onze patiënten krijgt na een
operatie aan endeldarmkanker een
blijvende stoma. Landelijk is dat 34,9%

Bron: DSCA 2016

Bron: DSCA 2016
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Patiënten met
dikkedarmkanker

Patiënten met
endeldarmkanker

Gemiddelde leeftijd patiënt
met dikkedarmkanker OLVG

Gemiddelde leeftijd patiënt
met endeldarmkanker OLVG

(Landelijk: 54%/46%)

(Landelijk: 64%/36%)

Landelijk is dat 70 jaar.

Landelijk is dat 67 jaar.

Bron: DSCA 2016

Bron: DSCA 2016

Bron: DSCA 2016

Bron: DSCA 2016

32,4%

27,5%

Dikkedarmkanker

Endeldarmkanker

(Landelijk: 25,8 %)

(Landelijk: 17,8 %)

OLVG behandelt veel patiënten die
door bijkomende aandoeningen
of ziekten extra kwetsbaar zijn, in
vergelijking met andere ziekenhuizen.

Percentage patiënten met verhoogd risico op complicaties door bijkomende
aandoeningen als hartproblemen, longziekten of nieraandoeningen (ASA III)
Bron: DSCA 2016

Hoe snel kunnen patiënten terecht?

Minder
dan
1 week
Wachttijd eerste afspraak
Bij verwijzing vanwege verdenking
kanker.

Minder
dan
1 week
Wachttijd voor second
opinion
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Percentage patiënten
met dikkedarmkanker dat
binnen 5 weken start met
behandeling
(Landelijk: 73,1%)
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0

Landelijk

OLVG

Percentage patiënten
met dikkedarmkanker
doorverwezen naar OLVG
door een ander ziekenhuis
dat binnen 5 weken start met
behandeling
(Landelijk: 56%)

