
Sarcomenzorg in Nederland

Achtergrond

• Diagnose en behandeling van bot- en wekedelen 

sarcomen en gastro-intestinale stroma tumoren (GIST) 

zijn uitdagend

• Strikte criteria voor centralisatie werden 

gepubliceerd*

- > 20 resecties jaarlijks

- Expertisecentra bespreken >100 patiënten jaarlijks

- Patiënten moeten besproken worden in het 

multidisciplinaire overleg van een van de expertise  

centra

• Deze studie geeft een overzicht van:

- Epidemiologie

- Behandeling

- Organisatie van zorg * SONCOS-criteria, version 8, released spring 2020
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Expertisecentra voor botsarcomen, STS en GIST in NL



• Patiënten met botsarcomen, STS en GIST 

tussen 2009 – 2018 werden geselecteerd uit 

Nederlandse Kankerregistratie

• Inclusie criteria

- ≥ leeftijd 18

- Pathologisch of klinisch bevestigde diagnose

• Exclusie criteria

- Intermediaire tumoren

- Sarcomen gelokaliseerd in specifieke 

organen (b.v. vrouwelijke geslachtsorganen)

• Beschrijvende karakteristieken 

(frequentie, verdeling) werden gebruikt

Sarcomenzorg in Nederland         Methode | Resultaten

1400 patiënten: STS 800, GIST 400, Bone 200

• 41% van botsarcomen en 62% van 

STS is hooggradig (2017-2018)

• 40% of GIST is hoogrisico (2017-2018)

Bot subtypes: 

ACT/laaggradig chondro 48% 

chondro 20%

osteo 13% 

chordoma 6%

STS subtypes: 

lipo 21%

fibro 11% 

leiomyo 11%



Sarcomenzorg in Nederland         Resultaten

• Behandeling: 88%, 79% en 82% van patiënten met botsarcomen, STS and GIST ondergingen chirurgie

• Overleving verbeterde niet of nauwelijks de afgelopen 10 jaar

- 5-jaarsoverleving van patiënten met laaggradige botsarcomen is 93%, voor hooggradige is dit 60%

- 5-jaarsoverleving voor laaggradige en hooggradige STS is respectievelijk 81% en 46% 

- Verschil in 5-jaarsoverleving tussen laagrisico en hoogrisico GIST patiënten is klein (77% en 74%).  

Bone STS GIST



Sarcomenzorg in Nederland Resultaten | Conclusie

• Aantal operaties in 

expertisecentra is over de 

jaren toegenomen:

- Bot: van 77% naar 87%

- STS: van 39% naar 51%

- GIST: van 17% naar 31%

• Meeste centra halen niet het 

target van >20 resecties

• Van alle patiënten met STS, 

wordt een derde niet

besproken in een

multidisciplinair overleg van 

een van de expertisecentra

Verdeling ziekenhuizen per chirurgisch 
volume (STS en GIST gecombineerd)

Conclusie

• Overleving slechts weinig verbeterd

• Centralisatie en inzet van de specifieke expertise 

van sarcoomcentra is essentieel om zorg voor 

sarcoompatiënten te verbeteren 

• In veel ziekenhuizen is het chirurgisch volume te 

laag 

• Regionale ziekenhuizen moeten overwegen hun 

verwijsrichtlijnen te herzien en betrokkenheid van 

expertisecentra verzekeren voor elke individuele 

patiënt 

Presentatie van patiënten met STS 
aan multidisciplinair overleg van 
expertisecentrum 


