
Wij zijn verheugd u deze eerste EFFECT nieuwsbrief te kunnen 
voorstellen. Eerst en vooral willen we alle EFFECT deelnemers bedanken 
voor hun actieve deelname binnen deze studie.   
De EFFECT werkgroep is trots om aan te kondigen dat na de eerste 6 
maanden van het project reeds 395 registraties geïncludeerd zijn (Figuur 
1). In totaal hebben 44 (42,3%) van alle Belgische ziekenhuizen reeds 
aangekondigd te willen deelnemen aan EFFECT. 31 centra hebben reeds 
één of meerdere casussen geregistreerd tijdens deze eerste periode van 
het project.   
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Follow-up 
Er zal op regelmatige basis een herinnering gestuurd worden naar de ziekenhuizen om hun follow-up 
gegevens aan te vullen. Het betreft de ziekenhuizen die ons ten minste één registratie van een nieuwe 
diagnose hebben verstuurd voor EFFECT. Een follow-up formulier moet aangevuld worden op ongeveer 6 
en 12 maanden en op 2, 3, 4 en 5 jaar na diagnose, afhankelijk van het behandelingsregime en de 
ontwikkeling van een recidief (zie Handleiding EFFECT). Een lijst van patiënten met aanduiding van de 
follow-up formulieren die aangevuld kunnen worden, zal verstuurd worden naar de verantwoordelijke arts. 
Op die manier kan de verantwoordelijke voor de EFFECT registraties in de ziekenhuizen de bijkomende 
follow-up formulieren aanvullen indien mogelijk.  

Doelstellingen 
De eerste doelstelling van de EFFECT studie is het evalueren van de kwaliteit van de behandeling van 
baarmoederkanker in België. De tweede doelstelling van de EFFECT studie is om de effectiviteit van de 
verschillende behandelingsstrategieën te vergelijken volgens stadium van baarmoederkanker in België (bv. 
wat is het voordeel van het uitvoeren van een volledige stadiëring op de overleving van de patiënt). Om 
deze doelstellingen te bereiken werd een lijst van 41 kwaliteitsindicatoren gedefinieerd en deze zullen 
berekend worden op basis van de registratiegegevens.   

Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus

Registraties Nieuwe diagnose
Cumulatief

1 52 74 123 166 205 253

Follow-up registraties Cumulatief 1 15 21 61 83 99 142
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Figuur 1. Cumulatieve frequentie van de registraties tijdens de eerste 6 maanden 
(Februari - Augustus 2013) 
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Alle EFFECT documenten (o.a. de handleiding 
en de registratieformulieren) zijn beschikbaar 
op de website van de Stichting Kankerregister: 

 
http://www.kankerregister.org/EFFECT 

http://www.registreducancer.be/EFFECT_fr 

Hainaut 
- Centre Hospitalier de Wallonie Picarde ASBL 

Tournai 
- Hôpital André Vésale  Montigny-le-Tilleul 
- CHU Ambroise Paré Mons 
- CHU de Charleroi 

 

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

des Bruyères 

 
Limburg 
- Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo Sint-

Truiden  
- Ziekenhuis Oost Limburg Genk 
- CAZ Midden-Limburg Ziekenhuis Sint-

Franciskus 
 
 

Antwerpen 
- 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 Sint-

Vincentiusziekenhuis Antwerpen-Mortsel) 

- ZNA Middelheim Antwerpen 
- Imeldaziekenhuis Bonheiden 
- AZ Heilige Familie Reet  
- AZ Sint-Maarten Duffel-Mechelen 
- AZ Turnhout 
 

Brussel – Bruxelles 
- 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 

 

Oost-Vlaanderen 
- AZ Sint Blasius Dendermonde 
- Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst 
- AZ Maria Middelares Gent 
- AZ Glorieux Ronse 
- UZ Gent 
- O.L. Vrouwziekenhuis Aalst 

 
Vlaams-Brabant 
- UZ Leuven 

 
West-Vlaanderen  
- H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen 
- Stedelijk Ziekenhuis Roeselare 
- AZ Groeninge Kortrijk 
- AZ Sint-Rembert Torhout 
- Sint Andriesziekenhuis Tielt 

 
 

Tabel 1. Overzicht van de deelnemende ziekenhuizen, status op 04/10/2013 (ziekenhuizen die expliciet hun akkoord gegeven hebben om 

vermeld te worden op de  nieuwsbrief) 

In samenwerking met: 

Met deze nieuwsbrief hopen we de andere Belgische 
ziekenhuizen overtuigd te hebben van het belang van 
dit type studies en hopen we om ook hen in de nabije 
toekomst te kunnen includeren als deelnemer van 
EFFECT. We willen de reeds deelnemende centra ook 
aanmoedigen om hun inspanningen verder te zetten!  

Feedback 
Tijdens de eerste helft van 2014 zal een EFFECT feedback rapport verstuurd worden naar de deelnemende 
ziekenhuizen. Dit eerste feedback rapport zal een beschrijvende analyse bevatten gebruik makend van de 
volledige EFFECT database (bv. algemene populatiekarakteristieken).    


