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Samenvatting 

Context 
Een goede registratie van oncologische zorg is essentieel voor inzicht in en verbetering van patiënt-
uitkomsten. Zorgprofessionals registreren op dit moment niet alles wat relevant is voor een goed 
behandelresultaat en tevreden patiënten. Tegelijkertijd zijn zij soms verplicht om bepaalde data vast te 
leggen waarvan niet duidelijk is hoe die het zorgproces ondersteunen. Verbeteren van registratie kan dus 
zowel leiden tot meer efficiëntie als tot betere beschikbaarheid van gegevens die de kwaliteit van 
oncologische zorg verbeteren. 
Ziekenhuizen steken ondertussen veel tijd en geld in registratiesystemen en –processen. Ze stemmen dit 
echter te weinig af met hun netwerkpartners. Afstemming is niet alleen van groot belang voor het 
verbeteren van het zorgproces in het oncologienetwerk, maar bevordert ook wetenschappelijk onderzoek 
en het afleggen van verantwoording en helpt om te komen tot een meer duurzame en efficiënte registratie 
van oncologische zorg waarvan alle netwerkpartners kunnen profiteren.  
Het Koersboek is voortgekomen uit de programma's Naar regionale oncologienetwerken en Registratie aan 
de Bron, gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds werkt aan duurzame oplossingen om de zorg voor de 
patiënt zo goed mogelijk te organiseren: juiste zorg, juiste informatie, juiste plek. Het Citrienfonds is een 
initiatief van de NFU en mogelijk gemaakt door ZonMw. 
Het Citrienfondsprogramma Naar regionale oncologienetwerken voelt de urgentie om deze verspilling aan 
te pakken door te werken aan harmonisatie in registratie in de oncologie. Daartoe is dit Koersboek 
ontwikkeld.  
 
Aanpak 
Het Koersboek beschrijft het complexe speelveld van de oncologische zorg en geeft inzicht in 
mogelijkheden voor harmonisatie in registratie en het effect daarvan op de kwaliteit van regionale 
samenwerking. Daarnaast bevat het een voorstel voor de governance van de registratie. Het speelveld is 
in kaart gebracht door analyse van de werkwijze rond registratie van twee verschillende tumorgroepen 
(augustus 2018 tot maart 2019). Deze aanpak verschaft enerzijds inzicht in de complexiteit van de opgave 
om duurzame registratie van oncologische zorg tot stand te brengen, anderzijds maakt zij best practices 
zichtbaar. Bij de ontwikkeling van het Koersboek is nauw samengewerkt met het verwante 
Citrienfondsprogramma Registratie aan de bron.  
 
Bevindingen 
De analyse bevestigt dat het huidige (kwaliteits)registratielandschap versnipperd is. De bestaande 
registraties verschillen in opzet, eenheid van taal ontbreekt en de gevraagde data zijn niet altijd onderdeel 
van het zorgproces. Er bestaan op dit moment bijvoorbeeld minstens 27 registraties die 'iets' over een 
borstkankerpatiënt willen weten. Deze registraties zijn niet op elkaar afgestemd. 
Organisaties die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van kwaliteitsregistraties realiseren zich 
steeds beter dat er iets moet veranderen. Ze beseffen dat ze de registrerende ziekenhuizen tegemoet 
moeten komen met registraties waarin het zorgproces centraal staat en waarbij de principes van eenmalig 
en eenduidig vastleggen voor meervoudig gebruik leidend zijn. 
Standaardisatie is niet alleen belangrijk voor de kwaliteitsregistraties. Het Hoofdlijnenakkoord stelt: ‘Om 
de juiste zorg op de juiste plek te kunnen verlenen, is het ook randvoorwaardelijk dat zorgverleners, 
patiënten en zorgverzekeraars op het juiste moment beschikken over de juiste informatie. Het wegnemen 
van belemmeringen in het vastleggen, koppelen, ontsluiten en uitwisselen van (patiënt)gegevens moet 
daarom zo snel mogelijk gebeuren. Standaarden voor elektronische gegevensuitwisseling moeten worden 
ontwikkeld en gebruikt.’ 
Er lopen diverse initiatieven op het gebied van standaardisatie van zorginformatie. Het programma 
Registratie aan de bron steekt veel energie in het ontwikkelen van landelijke standaarden. Er zijn ook 
diverse lokale initiatieven, zoals de ontwikkeling van een MDO-formulier voor borstkanker door de NABON 
in samenwerking met IKNL. Er wordt op verschillende plekken aan hetzelfde gewerkt. De analyse laat zien 
dat het vinden van aansluiting en het bundelen van krachten door betrokken partijen moeizaam gaat. Een 
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reden hiervoor kan zijn dat men geen overzicht heeft van de verschillende initiatieven. Ook vreest men 
mogelijk dat het zoeken naar consensus met zo veel betrokkenen vertraging oplevert, of er spelen 
(strategische) belangen die maken dat het behalen van een bepaald succes niet even wenselijk is voor alle  
betrokken partijen.  
 
Gewenste situatie 
Wat en wie zijn er nodig om te komen tot een geharmoniseerde, doelmatige en duurzame oncologische 
gegevensset en registratie? Van wie is die gegevensset? En wie zou verantwoordelijk kunnen zijn voor het 
beheer van de gegevensset en de daaruit voortkomende dataverzameling en analyses, zodat er ook 
daadwerkelijk gewerkt wordt aan een kwaliteitscyclus in plaats van aan slechts het vergaren van gegevens? 
Deze vragen zijn met een breed gezelschap besproken in een rondetafelbijeenkomst. Op basis hiervan is 
een gewenste situatie geformuleerd: 

• Gemandateerde zorgprofessionals definiëren, multidisciplinair, hoe een zorgproces eruitziet 
(aansluitend op de richtlijnen). Zij bepalen vervolgens gezamenlijk wat er door wie op welk 
moment waar wordt vastgelegd. De zorgprofessionals betrekken daarbij relevante partners zoals 
patiëntorganisaties en landelijke organisaties in de oncologie, inclusief de ziekenhuizen. Dit vormt 
de basis voor de gegevensset. Deze set levert de data voor registraties ten behoeve van 
kwaliteitsmetingen of procesindicatoren. 

• Het uitgangspunt is dat met name procesinformatie afgeleid moet kunnen worden; er zullen echter 
ook bedrijfsmatige data nodig zijn die niet per se in het zorgproces worden vastgelegd. Daarom 
zal de multidisciplinaire werkgroep aangevuld moeten worden met functionarissen met een 
bedrijfsmatige achtergrond. 

• Hoewel de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gegevensset bij de multidisciplinaire 
werkgroep ligt, is een bepaalde mate van coördinatie op zijn plaats. Om te komen tot een 
duurzaam systeem om gegevenssets vast te stellen, te registreren en uitkomsten te vergelijken en 
om de gegevenssets en de registratie te innoveren en bij te stellen, is een plan-do-check-act cyclus 
nodig die gecoördineerd wordt door een ondersteunende partij met landelijke inbedding en 
draagvlak. 
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1. Inleiding 

Een goede registratie van oncologische zorg is essentieel voor inzicht en verbetering van patiënt-
uitkomsten. Gegevens die geregistreerd worden, kunnen meerdere doelen (tegelijk) dienen. Ten eerste is 
het registreren van zorgdata ondersteunend aan het zorgporces. Maar deze data biedt ook inzicht in 
kwaliteit van zorg, kan gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, epidemiologisch onderzoek, 
externe verantwoording,transparantie etc. 
Niet alles wat relevant is voor de uitkomst van het zorgproces (bv behandelingsresultaat en 
patiënttevredenheid) wordt op dit moment geregistreerd. Omgekeerd worden er zeer veel zorgdata 
vastgelegd die niet ondersteunend zijn aan het zorgproces. Medisch specialisten ervaren dan ook een 
oneigenlijke registratielast. De tijdsinvestering van de registratie weegt vaak niet op tegen de opbrengsten 
en heeft vaak onvoldoende toegevoegde waarde voor het zorgproces. Daarnaast is de tijdinvestering 
dusdanig hoog dat dit niet zelden ten koste gaat van directe patiëntenzorg. De urgentie voor verbetering 
is hoog. Het Citrienfonds heeft met dit project de handschoen opgepakt om richting te geven in het 
antwoord op de vraag: “Hoe kunnen we duurzame registratie van oncologische zorg waarborgen met 
het doel patiëntuitkomsten te verbeteren.” 
 
Dit koersboek beschrijft het complexe speelveld van oncologische zorg en geeft inzicht in mogelijkheden 
van harmonisatie in registratie en het effect op de kwaliteit van regionale samenwerking. Op basis van de 
verschillende uitgevoerde analyses wordt er in dit koersboek een verbetervoorstel gedaan met als 
onderdeel daarvan een governance-voorstel dat tot stand is gekomen door afstemming met diverse 
relevante partijen.  
 
Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 beschrijft de projectopzet. 
Hoofdstuk 3 is een samenvatting van de verschillende analyses die gedaan zijn. De uitgebreide beschrijving 
van deze analyses vindt u in de addenda 7, 8, 9, 10 en 11. 
In de hoofdstukken 4, 5 en 6 wordt de wenselijke situatie en de voorgestelde koers beschreven. 
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2. Opzet van het project 

Het Koersboek is voortgekomen uit de programma's Naar regionale oncologienetwerken en Registratie aan 
de Bron, gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds werkt aan duurzame oplossingen om de zorg voor de 
patiënt zo goed mogelijk te organiseren: juiste zorg, juiste informatie, juiste plek. Het Citrienfonds is een 
initiatief van de NFU en mogelijk gemaakt door ZonMw. 
 
Dit koersboek is een resultaat van het project “Op weg naar harmonisatie in registratie”, een onderdeel 
van de Roadmap basisdossier oncologie en valt onder het Citrienfonds programma Regionale 
Oncologienetwerken.  
Het Koersboek is geschreven door het projectteam bestaande uit 2 stuurgroepleden (tevens 
stuurgroepleden van stuurgroep Citrienfonds programma Regionale Oncologienetwerken), de 
themamanager Gegevensset Oncologie van het Citrienfonds programma Regionale Oncologienetwerken en 
een projectleider. 
 
Dit project kent 3 deeldoelstellingen; 
a) Kennis verkrijgen over de optimale route naar het harmoniseren van registraties. 
b) Inzichtelijk maken van het complexe speelveld van oncologische zorg. 
c) Er wordt een antwoord gezocht op de vraag wat het effect van harmonisatie in registratie is op de 

kwaliteit van regionale samenwerking en hoe dit kan worden gemeten. 

Voor twee tumorgroepen wordt een landkaart ontwikkeld, welke weergeeft hoe het speelveld van dat 
specifieke tumortype eruit ziet. Enerzijds verschaft dat inzicht in de complexiteit, anderzijds kan dit ook 
inzicht verschaffen in “best practices” om duurzame registratie van oncologische zorg te waarborgen met 
het doel patiëntuitkomsten te verbeteren. 
In deze landkaart worden diverse aspecten meegenomen zoals de organisatie van zorg en onderzoek voor 
deze tumorgroep, onderlinge relaties van belanghebbenden,  bestaande indicatoren-sets, 
kwaliteitsregistraties en initiatieven t.b.v. registratie en standaardisatie binnen de tumorgroep. 
Deze informatie wordt verzameld door een groot aantal interviews te houden met betrokken partijen zoals 
zorgprofessionals, registratie-instanties, koepelorganisaties etc. 
 
Er is voor deze analyse gekozen voor de tumorgroepen borstkanker en pancreascarcinoom. De motivatie 
voor deze keuze is dat de twee groepen erg van elkaar verschillen wat betreft organisatie, incidentie en 
aantal lopende initiatieven. Zo is er rondom borstkanker een enorm groot aantal registraties actief, zijn 
er veel regionale en landelijke initiatieven in het kader van standaardisatie van registratie en is er een 
internationale (ICHOM) set voor deze groep beschikbaar. Voor pancreascarcinoom is gekozen omdat hier 
een landelijke multidisciplinaire werkgroep actief is met input van de patiëntenorganisatie en IKNL, welke 
alle registratie activiteiten (zowel bij DICA als NKR) alsmede onderzoek en een landelijke biobank 
coördineert. 
 
Op basis van deze analyses wordt er in dit koersboek een verbetervoorstel gedaan met als onderdeel 
daarvan een governance voorstel dat tot stand is gekomen door afstemming met diverse relevante 
betrokkenen. 
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3. Analyse 

In hoofdstuk 3 vindt u een samenvatting van de uitgebreide analyse die uitgevoerd is. In elke paragraaf 
wordt verwezen naar de uitgebreide uitwerking van de analyse in een van de addenda. 
De analyse is op te splitsen in een aantal onderdelen.  
Ten eerste wordt de huidige situatie inzichtelijk gemaakt betreft registratielast in de oncologische zorg 
(§3.1), leest u over de lopende initiatieven van (kwaliteits)registraties om deze registratielast te 
verminderen (§3.2) en krijgt u inzicht in het tal van initiatieven om zorginformatie te standaardiseren 
(§3.3). 
In §3.4 en §3.5 vindt u respectievelijk de samenvatting van de analyse rondom borstkanker en 
pancreascarcinomen. Hoofdstuk 3 wordt afgesloten door de beschrijving van de werking van tumor-
organisaties (§3.6), vervolgens wordt kort beschreven welke activiteiten er op dit moment spelen omtrent 
het organiseren van de governace rondom registratie van gegevens (§3.7). 

3.1 Registratielast 

(Voor de volledige analyse zie §7.1) 
De huidige situatie zorgt ervoor dat de zorgprofessionals een registratielast ervaren, welke onacceptabel 
hoog is. De hoge registratielast én het feit dat de relevantie van het registreren van de data niet altijd 
duidelijk is, heeft als resultaat dat er lokaal steeds vaker voor gekozen wordt om bepaalde registraties niet 
meer aan te leveren. 
Een andere oorzaak van de ervaren hoge registratielast is dat de uitgevraagde informatie vaak niet past in 
het primaire zorgproces waardoor uitgevraagde informatie achteraf wordt toegevoegd aan 
informatiesystemen en/of vragenlijsten, wat extra registratie betekent. 
 
In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) is een onderzoek1 gepubliceerd (NED TIJDSCHR 
GENEESKD. 2018;162: D2480) waarbij zaalartsen in totaal 210 h werden geobserveerd. De gemeten 
werkdagen in het ziekenhuis duurden gemiddeld 9,5 h. Tijdens deze dagdienst besteedden de zaalartsen 
gemiddeld 38% van hun tijd aan administratieve handelingen en 37% van de tijd werd ingevuld met 
intercollegiaal overleg en onderwijs. 13% van de tijd werd besteed aan direct contact met patiënten of 
hun naasten. Na de overdracht van 17:00 uur werkten zaalartsen gemiddeld 80 min door in het ziekenhuis, 
waarvan zij 73 min (91%) besteedden aan administratie. Thuis werkten zij vervolgens gemiddeld nog 52 
min aan patiëntenzorg, waarvan 51 min (98%) aan administratie. 

 
figuur 1 

  

                                                   
1https://www.ntvg.nl/artikelen/een-dag-uit-het-leven-van-de-zaalarts-interne-geneeskunde 
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3.2 Registraties 

(Voor de volledige analyse zie H7&8) 
Het huidige (kwaliteits)registratie-landschap is versnipperd. Kwaliteitsregistraties zijn primair voor het 
verbeteren van de zorg. De bestaande registraties verschillen wat betreft opzet, inhoud en aanpak. Eenheid 
van taal ontbreekt. Gevraagde (kwaliteits)data zijn vaak geen onderdeel van het primaire zorgproces en 
de relevantie van de gevraagde data is niet altijd voor alle betrokkenen duidelijk. De exacte meerwaarde 
van dergelijke registraties en de mate waarin zij daadwerkelijk bijdragen aan betere uitkomsten voor 
patiënten of efficiëntere zorg is lang niet altijd bewezen.  
 
Op dit moment lopen de verschillende zorginhoudelijke kwaliteitsregistraties nog erg uiteen qua omvang 
en vraagstelling. De inrichting van de data-invoer en dataverwerking kan vele malen efficiënter worden 
ingericht.  
Daartoe lopen een aantal initiatieven. 
 DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing) is bijvoorbeeld begin oktober 2018 gestart met het 
project “Slim registreren”. Men wil onderdelen van registraties clusteren, door registratie overstijgende 
modules te ontwikkelen voor bijvoorbeeld chirurgische-oncologie complicatie registratie. DICA geeft aan 
dat dit hun reactie is op het verminderen van registratie last. 
In toenemende mate benaderen organisaties verantwoordelijk voor de kwaliteitsregistraties en de 
wetenschappelijke verenigingen, het programma Registratie aan de bron met de vraag op welke wijze zij 
het beste invulling kunnen geven aan de principes van dit programma. De centrale vraag is hoe zij hun 
dataset zo kunnen vormgeven, dat deze voldoet aan de landelijke standaarden. 
 Het Doeboek, geschreven door Registratie aan de bron i.s.m. kwaliteitsregistraties, is ontwikkeld 
om een handleiding te bieden aan de kwaliteitsregistraties om te komen tot een optimale dataset op basis 
van de principes van eenmalig, eenduidig vastleggen voor meervoudig gebruik. En dat gebaseerd is op het 
zorgproces. 

3.3 Standaardisatie 

(Voor de volledige analyse zie H8) 
In het Bestuurlijk akkoord (Hoofdlijnen akkoord) medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022, is het 
volgende voornemen opgenomen:  
“Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen verlenen, is het ook randvoorwaardelijk dat 
 zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars op het juiste moment beschikken over de juiste 
informatie. Het wegnemen van belemmeringen in het vastleggen, koppelen, ontsluiten en uitwisselen 
van (patiënt)gegevens moet daarom zo snel mogelijk gebeuren. Standaarden voor elektronische 
gegevensuitwisseling moeten worden ontwikkeld en gebruikt.” (zie bijlage C voor het volledige 
bestuurlijk akkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022) 
 
De verschillende lopende initiatieven rondom standaardisatie van zorginformatie, sluiten naadloos aan bij 
dit voornemen. Er wordt landelijk veel energie gestoken in het ontwikkelen van standaarden voor het 
verzamelen en registreren van zorginformatie, om de registraties beter aan te laten sluiten bij het 
zorgproces, de (onderdelen van) elektronisch patiënten dossiers (epd’s) zo in te richten dat de informatie 
multidisciplinair overdraagbaar wordt en zelfs overdraagbaar over de muren van een zorginstelling heen.  
 
Een voorbeeld is het Citrienprogramma Registratie aan de bron, dat de samenwerking met en 
betrokkenheid van vele partijen heeft opgezocht. Het programma Registratie aan de bron heeft zich als 
doel gesteld dat zorginformatie altijd en overal beschikbaar voor patiënten en zorgverleners is. Daarvoor 
moet eenduidige en eenmalige registratie van zorginformatie dagelijkse praktijk worden in de Nederlandse 
zorg. Om eenduidig te kunnen registreren worden er binnen de Universitair Medische Centra (umc’s) en 
ziekenhuizen zogenaamde zorginformatiebouwstenen (zibs) in de epd’s geïmplementeerd.  
Zorginformatiebouwstenen zijn een middel om ‘eenduidige zorginformatie’ tot stand te brengen. 
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Een zib beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt moet 
worden vastgelegd. Een zib omvat afspraken over een (medisch) concept, zoals een diagnose of een 
verrichting. 
Het programma Registratie aan de bron ondersteunt de implementatie en acceptatie van deze manier van 
werken in de umc’s en ziekenhuizen. Daarnaast adviseert en ondersteunt Registratie aan de bron ook bij 
verschillende projecten met als doel kwaliteitsregistraties meer aan te laten sluiten bij het zorgproces en 
de daarbij behorende standaarden. (Voor de volledige analyse zie §8.1) 
 

De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) zoekt de samenwerking op met o.a. 
Registratie aan de bron voor een aantal initiatieven te weten; het ontwikkelen van een kennisplatform 
voor wetenschappelijke verenigingen, het verduurzamen van kwaliteitsregistraties en het ontwikkelen van 
raamwerken voor verslagen binnen het zorgproces t.b.v. gestructureerde verslaglegging. (Voor de volledige 
analyse zie §8.3) 
 
Maar ook het Citrienprogramma Regionale Oncologienetwerken kent verschillende initiatieven om te 
komen tot standaardisatie in registratie. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van de bouwsteen 
palliatieve zorg (ook wel Zorginformatie palliatieve zorg genoemd) en het project ‘Pilot borst’ waarbij acht 
ziekenhuizen de set van het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) hebben 
geïmplementeerd in de verschillende epd’s met als doel de uitkomstwaarden binnen een regio met elkaar 
te kunnen vergelijken. (Voor de volledige analyse zie §8.2) 
 

Tijdens de interviews en gesprekken is ook duidelijk geworden dat er naast de landelijke 
initiatieven, ook tal van lokale initiatieven zijn van enthousiaste dokters die zich hard maken voor 
bijvoorbeeld gestandaardiseerde tumorspecifieke MDO (multidisciplinair overleg) formulieren in een 
(eigen) epd. Een voorbeeld hiervan is een initiatief van een chirurg uit het Jeroen Bosch ziekenhuis, 
verbonden aan  NABON (Nationaal Mammacarcinoom Overleg Nederland) en de gebruikersgroep 
mammadossier van Chipsoft. 
Helaas vinden deze initiatieven niet altijd aansluiting bij landelijke of internationale initiatieven, wordt 
er op meerdere plekken tegelijk aan een zelfde oplossing gewerkt of zijn de lokale oplossingen niet 
schaalbaar. 
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3.4 Borstkanker 

(Voor de volledige analyse §7.2) 
Het landschap van de borstkankerzorg is bijzonder complex. 
Er zijn zeer veel verschillende programma’s, instellingen, organisaties maar ook individuen die initiatieven 
hebben ondernomen om de borstkankerzorg te verbeteren. Het standaardiseren van de zorginformatie 
wordt door velen gezien als één van de manieren om deze zorg te verbeteren. Er wordt veel energie 
gestoken in het ontwikkelen van standaarden voor het registreren en verzamelen van zorgdata. 
 
Figuur 2 geeft weer welke partijen tijdens onze analyse naar boven zijn gekomen die betrokken zijn bij de 
borstkankerzorg in relatie tot registratie.  
 

 
figuur 2 

3.4.1 REGISTATIES EN BORSTKANKER 
Er zijn momenteel minstens 27 registraties (Voor de volledige analyse §7.2.2) die ‘iets’ over een 
borstkankerpatiënt willen weten. Waarbij opgemerkt moet worden dat 24 van deze registraties niet tumor 
specifiek zijn. Deze hoeveelheid van registraties geldt dan ook voor de meeste tumorgroepen. 
Duidelijk is geworden dat de verschillende registraties geen onderlinge afstemming hebben gezocht. 
Deze registraties vragen zelfs in sommige gevallen hetzelfde uit, maar net op een andere manier. Tevens 
verschilt de manier van aanlevering van de data per registratie en per ziekenhuis, soms is het een verplichte 
aanlevering, maar andere registraties zijn dat niet. 
Het multidisciplinaire zorgproces is niet als basis gekozen voor de totstandkoming van deze registraties. 
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NABON heeft als multidisciplinaire werkgroep een belangrijke stap gezet door de audit (NBCA: NABON 
Breast Cancer Audit), multidisciplinair in te richten.  
Interessant is de vervlechting van het integraal kankercentrum Nederland (IKNL) en DICA; In 2011 is de NKR 
uitgebreid met alle items die nodig zijn voor het berekenen van de NBCA-indicatoren. IKNL registreert deze 
gegevens voor álle ziekenhuizen in Nederland en levert deze gegevens uitsluitend op verzoek van de 
ziekenhuizen door aan DICA. 
Het doel is wel om in de nabije toekomst de gegevens voor NBCA te verzamelen in een registratiesysteem. 
Vanuit dit systeem voorziet DICA zowel de NBCA als de NKR van data. 
 

 
figuur 3  
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3.4.2 BORSTKANKER & ICHOM-WAARDEGEDREVEN ZORG-VALUE BASED 
HEALTHCARE  

(Voor de volledige analyse zie §8.4) 
Voor borstkanker bestaat er een ICHOM set. ICHOM staat voor International Consortium for Health 
Outcomes Measurement en is een internationaal consortium voor uitkomstmetingen in de zorg dat op 
internationaal niveau standaardsets ontwikkelt. ICHOM heeft zich tot doel gesteld om het zorgstelsel 
wereldwijd te transformeren door het op een gestandaardiseerde manier meten en rapporteren van 
patiëntuitkomsten per ziektebeeld (J. Hazelzet, 2017). Daartoe ontwikkelt en publiceert ICHOM standaard 
datasets per aandoening voor uitkomstmetingen. 
ICHOM werkt met gerenommeerde zorginstellingen in de wereld samen om per aandoening één set 
uitkomstindicatoren te ontwikkelen. Uitkomstindicatoren laten zien wat medische zorg voor een patiënt 
oplevert. Het werk van ICHOM is gebaseerd op value based healthcare (VBHC) principe, ook wel bekend 
als waardegedreven gezondheidszorg, 
 
Verschillende groepen maken gebruik van de parameters van de ICHOM set borstkanker in de zorg voor 
borstkankerpatienten. 

Er zijn verschillende partijen, zoals Nictiz die zich toeleggen op wat er nodig is om ICHOM sets in 
Nederland te implementeren. Daartoe is een tweeledige analyse uitgevoerd waarin voor een aantal sets 
een inhoudelijke analyse is gedaan; sluiten de sets aan bij de standaarden die in Nederland gebruikt 
worden, zoals zibs? Hieruit bleek dat van 56 % van de geanalyseerde items de informatie gelijk(w)aardig 
is. Anderzijds is een analyse gedaan waarbij vanuit het perspectief van standaardisatie, is gekeken naar 
hoe de ICHOM-sets zijn opgesteld. Daaruit blijkt dat de ICHOM-sets op zichzelf nog aanscherping behoeven 
om interne consistentie te verbeteren en om interpretatieverschillen te voorkomen. Dat is nodig om 
eenduidige registratie te faciliteren. 

Maar ook het Zorginstituut Nederland (ZINL) heeft in opdracht van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gezocht naar de vraag “Kan de internationale standaard voor 
uitkomstinformatie (ICHOM) gebruikt worden om een versnelling mogelijk te maken in het beschikbaar 
komen van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen?”. Met als een van de subvragen: “Welke uitdagingen 
en kansen zijn er bij de implementatie (het gebruik) van ICHOM?”.2  
Dit heeft geresulteerd in het rapport "ICHOM DE HEILIGE GRAAL OF ROUTEKAART NAAR MEER 
UITKOMSTINFORMATIE? " 
Een paar van de bevindingen uit dit rapport; knelpunten waar zorgaanbieders tegenaan lopen zijn zowel 
de (omvang van de) registratie van klinische uitkomsten en achtergrond variabelen (case-mix) zoals de 
uitvraag van patiënt gerapporteerde uitkomsten. De epd’s en bestaande kwaliteitsregistraties zijn hier 
vaak nog niet voor uitgerust, uitwisseling van gegevens is nog niet overal mogelijk en de registratie van 
ICHOM-sets komt nu veelal boven op de bestaande registratielast. Het probleem is een gebrek aan centrale 
regie en visie waardoor de er geen uitwisselingsmogelijkheid van gegevens is. Standaarden worden niet 
afgedwongen.  
 
Parallel aan de vraag “wat is er nodig om ICHOM goed in Nederland te implementeren?”, wordt er op 
verschillende plekken al gewerkt met deze ICHOM sets. 
De Nederlandse Federatie van umc's (NFU) heeft bouwstenen voor waardegedreven zorg gepubliceerd wat 
antwoord geeft op de vraag ‘Hoe verbeter je zorgprocessen op basis van uitkomsten?, door ervaringen met 
implementatie van waardegedreven zorg programma’s van umc's te bundelen in een brochure3,. Experts 
uit umc’s wisselden hun aanpak en vragen uit. Dit resulteerde in deze brochure met een stappenplan voor 
een werkwijze voor waardegedreven zorg, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden van werk in uitvoering 
én resultaten. 

 
In het NFU programma Waardegedreven Zorg zetten de umc’s deze uitwisseling van ervaringen en kennis 
voort, rond patiëntengroepen, te beginnen met CVA, borstkanker en schisis waarbij de ICHOM-sets voor 
deze ziektebeelden als basis wordt gebruikt. 
                                                   
2 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2018/06/28/ichom-als-versnelling 
3 https://www.nfukwaliteit.nl/pdf/Bouwstenen_voor_werken_aan_waardegedreven_zorg.pdf 
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Het Erasmus MC heeft in haar lange termijn strategie Koers 18 als ambitie ”Meer waarde toevoegen 
voor de patiënt’. Onder de noemer Waardegedreven zorg streeft men naar de beste uitkomsten voor de 
patiënt, tegen de laagste kosten en op een patiënt gerichte manier. Het Erasmus MC werkt met het 
Expertiseteam Waardegedreven zorg, om implementaties te ondersteunen.  

Binnen de Santeon ziekenhuizen worden naar eigen zeggen al jaren uitkomsten van verschillende 
oncologische behandelingen verzameld, geanalyseerd en gepubliceerd. Sinds voorjaar 2016 benutten ze 
deze data om de zorg die ze bieden, continu te verbeteren. Ze maken daarbij gebruik van de VBHC-
methode. De borstkankerprofessionals van de zeven Santeon ziekenhuizen zijn in 2016 met de VBHC 
verbetercyclus gestart. Anderhalf jaar na de start, worden de resultaten van deze werkwijze zichtbaar, 
zoals sneller naar huis na borstsparende operatie, beter meebeslissen over de behandeling, minder 
heroperaties en patiënten praten mee over verbeteringen. 

 
figuur 4; schematische weergave van ICHOM borstkanker initiatieven 

 
De bovenstaande programma’s en initiatieven, verwerkt in figuur 4, lijken elkaar steeds meer te vinden. 
Ze zijn op de hoogte van elkaars bestaan en/of proberen samenwerking op te zoeken. Zo werkt het 
ErasmusMC met het programma Waardegedreven zorg samen met Registratie aan de bron. En wordt door 
verschillende groepen beoordeeld of ICHOM-sets te ‘verzibben zijn’. Of te wel kunnen deze sets vertaald 
worden naar de Nederlandse standaarden (zoals bijvoorbeeld zibs)? 
Maar of deze groepen ook daadwerkelijk met elkaar blijven afstemmen of gaan samenwerken moet 
blijken. Een veel gehoorde angst is dat de samenwerking tot vertraging zal gaan leiden. 

3.4.3 ANDERE INITIATIEVEN 
Daarnaast zijn er tal van partijen bezig om voor specifiek borstkanker de zorg te verbeteren, epd’s beter 
aan te laten sluiten bij het zorgproces, de registratielast te verminderen, de aanleveringen naar externe 
partijen (zoals audits) meer te automatiseren etc. 

Een voorbeeld is de NABON (Nationaal Mammacarcinoom Overleg Nederland), die een werkgroep 
standaardisatie dossier oprichtte. De intentie is om multidisciplinair tot één  borstkanker dossier te komen 
welke aansluiting heeft bij de Nederlandse standaarden. 
https://www.nabon.nl/download/standaardisatie-verslaglegging/ 
 IKNL heeft digitale beslisbomen ontwikkeld o.b.v. de richtlijnen en expertprotocollen, welke 
gepubliceerd worden in Oncoguide en er bestaat een informatiestandaard  Mammacarcinoom die 
gepubliceerd wordt in ART-DECOR. Deze informatiestandaard faciliteert gestructureerde verslaglegging 
binnen de oncologie en meervoudig gebruik van gegevens uit het zorgproces. 
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3.5 Pancreascarcinoom 

(Voor de volledige analyse zie §7.3) 
In vergelijking met borstkanker is de structuur bij pancreascarcinoom veel meer gecentraliseerd aangezien 
alle activiteiten gecoördineerd danwel afgestemd zijn met de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG). 
Hierdoor lijkt een goede structuur te zijn ontstaan waar multidisciplinair op landelijk niveau samen wordt 
gewerkt en er nauwe afstemming is met patiëntorganisaties en IKNL. Er zijn twee registraties: de Dutch 
Pancreatic Cancer Audit (DPCA) en de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). 
 
Research is mogelijk met gegevens uit de DPCA en NKR. Dit alles is gecentraliseerd binnen het Dutch 
Pancreatic Cancer Project (PACAP). PACAP is een van de grootste samenwerkingsverbanden voor 
alvleesklierkanker wereldwijd. PACAP omvat de DPCA, de Dutch Pancreas Biobank (“PancreasParel”) en 
Patient Reported Outcomes verzameling. Patiënten geven informed consent zodat koppeling van gegevens 
tussen DPCA, NKR en Patient Reported Outcome Measures (PROMs) mogelijk is. Tot slot zijn ‘cohort-
multiple RCTs' (Randomized Controlled Trial) mogelijk binnen het PACAP cohort, zie figuur 5. 

 
figuur 5 
 
Hoewel de DPCA multidisciplinair is ontwikkeld, is het primair een registratie van pancreaschirurgie. De 
oncologen, maag-darm-lever-artsen, pathologen en radiologen hebben geen rol in het registreren van data. 
Niet omdat zij de audit niet relevant vinden maar vanwege de hoeveelheid werk die dit met zich mee 
brengt. Het invoeren van de gegevens van een enkele volledige patiënt kost circa 20 minuten. Omdat 
bijvoorbeeld operatie-, radiologie- en pathologie-verslagen bij start van de DPCA uitsluitend vrije tekst 
bevatten, moet de data die geregistreerd wordt overgetypt danwel geïnterpreteerd worden t.b.v. de 
registratie. 
 
De data-items worden door de ziekenhuizen op vier verschillende manieren verzameld en aangeleverd: a) 
handmatig overtypen uit epd’s door zorgverleners in een online registratiesysteem van DICA 
(MRDM=  Trusted Partner in Medical Data), b) de data wordt door een medewerker van IKNL verzameld en 
ingevoerd in het registratiesysteem van DICA, c) de data wordt automatisch vanuit een epd aangeleverd 
aan MRMD (doorgaans slechts voor delen van de gegevensset) of d) de data wordt verzameld in een eigen 
research-database en per jaar in zijn geheel aangeleverd aan DICA. 
 
Momenteel is er door middel van een landelijke stepped-wedge cluster RCT (PACAP-1) een implementatie 
gaande van slimme registratie van gegevens in het primaire zorgproces in radiologieverslagen, 
operatieverslagen, pathologieverslagen en ontslagbrieven. Dit is afgestemd met de beroepsverenigingen, 
dit heeft geleid tot een aantal oplossingen, zoals de ontwikkeling van een gestandaardiseerd 
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pathologieverslag (voor volledige analyse zie §8.9)De DPCG wil eerst een stapsgewijze aanpak hanteren bij 
de gestandaardiseerde registratie en volledig primaire registratie van de DPCA gegevens in het zorgproces. 
Men streeft eerst naar een cultuur waarbij artsen bereid zijn om gestandaardiseerd gegevens te noteren 
in het epd omdat dit gezien wordt als de grootste barrière. Als dit bereikt is, zal waarschijnlijk vrij 
eenvoudig een primaire invoer van gegevens in de epd's ingebouwd worden. 
Governance is geborgd binnen de wetenschappelijke commissie van de DPCG waar medisch specialisten uit 
alle deelgebieden en ziekenhuizen en ook patiëntvertegenwoordigers en IKNL zitting in hebben. Deze 
commissie beoordeelt verzoeken tot aanpassingen van de NKR+-pancreascarcinoom en DPCA. Ook 
beoordeelt zij alle verzoeken tot uitgifte van data. Hiervoor is een vaste structuur opgesteld waarbij 
aandacht is voor o.a. “toegevoegde waarde” voor het veld en de medische wetenschap, “haalbaarheid” 
van de analyse (bv voldoende data etc.) en “multidisciplinaire aanpak” waarbij per studie specialisten uit 
diverse gebieden betrokken zijn en tot slot “auteurschap” waarbij voldaan moet worden aan de ICMJE 
criteria maar vooral vooraf duidelijk moet zijn wat de spelregels zijn per studie hiervoor.  
 
Het DPCG bestuur poogt met de wetenschappelijke commissie in 2019 een begin te maken met en 
volwaardige PDCA cyclus maar erkent dat dit proces pas net gestart is en nog professionalisering zal vragen, 
o.a. i.s.m. DICA en IKNL. 

3.6 Tumor-organisatie (wetenschappelijke verenigingen) 

(Voor de volledige analyse zie §11.4) 
Tijdens gesprekken kwam meerdere malen ter sprake dat er vaak onvoldoende samenwerking is tussen de 
verschillende beroepsverenigingen en/of wetenschappelijke verenigingen. 
Ook werd met enige regelmaat opgemerkt dat de medisch specialisten regelmatig niet op 1 lijn zitten wat 
betreft de ideeën over samenwerking binnen een tumorgroep; dit terwijl de multidisciplinaire 
samenwerking essentieel is voor bijvoorbeeld de ontwikkelingen van richtlijnen, afspraken over 
harmonisatie van het zorgproces en de keuze welke standaarden gehanteerd moeten worden. 
Een voorbeeld waarbij multidisciplinaire afvaardiging georganiseerd is, is een organisatie als de NABON 
(multidisciplinaire afvaardiging van alle wetenschappelijke verenigingen en IKNL). Overigens is de 
verpleging niet in de NABON vertegenwoordigd, terwijl deze wel een belangrijke rol heeft in dit 
multidisciplinaire zorgpad. Ook zijn andere partijen niet betrokken zoals de koepels (Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), NFU, Federatie Medisch Specialisten (FMS)) en de patiënten terwijl 
deze partijen wel belangrijk zijn vanuit kwaliteit, accreditatie en/of geschiktheid om een bepaalde dataset 
te gaan verzamelen.  
 
De verschillende (multidisciplinaire) groepen kunnen door verschillende organisaties ondersteund worden 
bij bijvoorbeeld richtlijnontwikkeling, harmonisatie van het zorgproces en standaardisatie van de 
gegevensset. Dit is bijvoorbeeld IKNL. IKNL ontwikkelt, implementeert en evalueert al ruim twintig jaar 
richtlijnen voor oncologische en palliatieve zorg. Uit onderzoek blijkt dat IKNL binnen Europa hoog scoort 
met de kwaliteit van zijn evidence based richtlijnen.   
Landelijke multidisciplinaire richtlijnwerkgroepen ontwikkelen en reviseren onder de regie en met 
ondersteuning van IKNL landelijke richtlijnen voor de oncologische en palliatieve zorg. De professionals in 
deze werkgroepen worden gemandateerd door beroeps- en wetenschappelijke verenigingen. De richtlijnen 
die ze opstellen zijn multidisciplinair en zoveel mogelijk evidence based.  
 
Een ander voorbeeld van een ondersteunende organisatie is stichting oncologische samenwerking (Soncos). 
Echter, volgens Soncos ontbreekt het aan een platform voor beroepsverenigingen van waaruit de te 
ontwikkelen of onderhouden richtlijnen kunnen worden gecoördineerd en geprioriteerd. Deze prioritering 
behoort volgens Soncos bij de taken van de wetenschappelijke verenigingen. Maar op dit moment is de 
situatie zo dat het niet altijd duidelijk is wie met welk mandaat prioriteringsbesluiten, inzake 
richtlijnontwikkeling, neemt. 
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3.7 Governance 

(Voor de volledige analyse zie H11) 
Er zijn een aantal organisaties die voor zichzelf een rol zien in het op zich nemen van de governance van 
bijv. het beheer van en controle op de naleving van deze richtlijnen of het vertalen van deze richtlijnen 
naar standaarden. Dit kan een ondersteunende rol zijn, maar tijdens de analyses werd ook duidelijk dat 
vele partijen zich eigenaar voelen van dit dossier.  
 
Onze conclusie is dat het nu niet goed geregeld is. Deze conclusie wordt gedeeld door VWS en daarom is 
er in Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 een voornemen opgenomen om de 
governance rondom kwaliteitsregistraties te organiseren.  
§2.3 Uit het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022:  
v) Het landschap van kwaliteitsregistraties is complex. Partijen stellen, in samenwerking met 
Zorginstituut Nederland, vóór 1 juli 2018 een onafhankelijke commissie in die verkent hoe te komen tot 
een efficiënt werkende governance ten behoeve van kwaliteitsregistraties en de daaruit voortvloeiende 
dataverzameling. Hierbij betrekt de commissie de kennis en ervaring van bijvoorbeeld andere OESO-
landen4. De commissie brengt uiterlijk 1 november 2018 advies uit aan VWS. In overleg met partijen 
bepaalt VWS wat de vervolgacties moeten zijn. 
(volledig hoofdlijnenakkoord bijlage C) 
Er is een onafhankelijke commissie 'Governance van Kwaliteitsregistraties' door VWS ingesteld, die naar 
verwachting 1 maart 2019 een advies zal uitbrengen. Ten tijde van oplevering van dit Koersboek, was het 
advies nog niet openbaar. 
De opdracht die deze commissie heeft gekregen is om nadrukkelijk aandacht te hebben voor (het 
verminderen van) de complexiteit en de administratieve lasten die het gevolg zijn van het grote aantal 
databewerkers. Er wordt van de commissie verwacht dat zij de huidige governancestructuur rond het 
beheer en de bewerking van kwaliteitsgegevens in de zorg, inclusief het gebruik van databronnen, 
beschrijft. Het tweede deel van de opdracht is om meerdere scenario's te beschrijven voor een efficiënte 
en toekomstbestendige governance ten behoeve van de kwaliteitsregistraties en de daaruit voortvloeiende 
dataverzameling. 
Diverse groepen hebben aangegeven dat het creëren van draagvlak onder de belanghebbenden ongelofelijk 
belangrijk is om de implementatie van een governancestructuur te bewerkstelligen. De projectgroep deelt 
deze mening en ziet het creëren van draagvlak als onderdeel van het implementatietraject. 
 
  

                                                   
4 Landen die lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
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4. Wenselijke situatie 

Een goede registratie van oncologische zorg is essentieel voor inzicht en verbetering van patiënt-
uitkomsten. Niet alles wat relevant is voor de uitkomst van het zorgproces (bv behandelingsresultaat en 
patiënttevredenheid) wordt op dit moment geregistreerd. Omgekeerd worden er zeer veel zorgdata 
vastgelegd die niet ondersteunend zijn aan het zorgproces. 
 
In de wenselijke situatie definiëren zorgprofessionals, multidisciplinair, hoe een  standaardzorgproces eruit 
ziet (aansluitend bij de richtlijnen). Vervolgens bepalen zij gezamenlijk wat er, door welke functionaris, 
op welk moment minimaal geregistreerd moet worden om de zorgprofessional te ondersteunen bij het 
verlenen van de meest optimale oncologische zorg. Wanneer dit gedefinieerd is, zou men kunnen spreken 
over een “oncologische gegevensset zorg”.  
 
De voordelen van een dergelijke multidisciplinaire benadering zijn duidelijk: er vanuit gaande dat door 
deze manier van werken er multidisciplinaire afstemming/consensus is, en daarmee draagvlak is gecreëerd 
voor de gemaakte afspraken. Bij het samenstellen van een dergelijke multidisciplinaire oncologische 
werkgroep moet een landelijke dekking zijn van werkgroepleden, evenredige vertegenwoordiging van de 
diverse betrokken verenigingen en instanties, evenals een spreiding in academische/perifere 
werkplek/achtergrond, uiteraard rekening houdend met lokale expertise. De betrokkenheid van een 
relevante patiëntenvereniging en een kwaliteitsinstituut bij het toetsen van de gegevensset is hierbij een 
vereiste. 
 
De gegevensset zorg kan indien gewenst worden aangevuld worden met een beperkt aantal 
"bedrijfsmatige” items die niet sec nodig zijn voor het zorgproces maar bijvoorbeeld voldoende inzicht 
leveren t.b.v. externe rapportage, verantwoording, inkoop etc. Maar de gegevensset kan ook aangevuld 
worden met items t.b.v. zorgproces ondersteunende informatie of items t.b.v. wetenschappelijk 
onderzoek etc. Deze items worden in overleg met de multidisciplinaire werkgroep toegevoegd door meer 
bedrijfsmatige functionarissen vanuit zorginstellingen die ook kunnen beoordelen in hoeverre de 
inspanningen om de gegevensset te verzamelen opweegt tegen de baten. Voor deze 'extra' items geldt dat 
deze zo veel mogelijk worden afgeleid van gegevens die t.b.v. het zorgproces worden vastgelegd. 
Deze aanvullende gegevens dienen zinvol geacht te worden door de zorgprofessional. 
 
De uitganspunten bij die gehanteerd moeten worden bij het inrichten van het verzamelproces zijn; 
standaardisatie, eenmalige registratie, meervoudig gebruik en het afleiden van data van geregistreerde 
items. Deze gegevensset moet technisch vertaald worden, zoveel mogelijk op basis van (inter)nationale 
standaarden.  
De gestructureerde vastlegging van zorginformatie vindt tijdens het zorgproces en in het epd plaats. Maar 
ook andere bronnen worden gestructureerd gevuld, waardoor de data geschikt is voor hergebruik.  
Door eenduidige en eenmalige registratie van zorginformatie en het hergebruik van deze informatie stijgt 
de kwaliteit van de zorg. Er zijn geen datamanagers meer nodig die data in ziekenhuizen verzamelen, 
omdat de data, door de standaardisatie waarbij de context van de data inzichtelijk is voor de onderzoeker, 
goed te extraheren is ten behoeve van de onderzoeker. 
 
Een werkwijze kan vervolgens zijn dat er een onafhankelijke partij deze oncologische data ontvangt, die 
de data toetst op kwaliteit en betrouwbaarheid. Een toetsingscommissie, zonder belangen, beoordeelt wie 
toegang krijgt tot deze data, ziet erop toe dat alle belanghebbenden op de juiste wijze gebruik kunnen 
maken van de data en is verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken/beoordelen van nut en noodzaak 
van een registratie door het geven van feedback aan de tumorspecifieke groepen waardoor innovatie van 
de gegevensset mogelijk gemaakt wordt. 
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De grote uitdagingen zijn onder te verdelen in 4 belangrijke issues; 
1. Gegevensset definiëren; Wie dit zou moeten doen en hoe zou dit moeten gebeuren? 
2. Verzamelen van gegevens; Hoe worden gegevens verzameld? Zullen bijvoorbeeld epd-leveranciers deze 

sets implementeren in hun content? 
3. Governance van de gegevensset en van het verzamelproces; Wie is verantwoordelijk voor het beheer 

van de gegevensset? Wie bepaalt op welke manier de gegevens verzameld moeten worden? 
4. Uitvoering (gebruik van de data); Op welke manier en door wie worden gegevens geanalyseerd? Wie is 

beheerder van de resultaten? En wie is verantwoordelijk voor de feedback loop?  

De mening van professionals uit het oncologische netwerk betreffende deze items zijn uitgevraagd middels 
een enquête. (zie bijlage B) 
In deze enquête heeft het merendeel (96,77%) van de respondenten aangegeven te vinden dat de 
zorgprofessional verantwoordelijk is voor het vaststellen van de gegevensset (figuur 6). 
 

figuur 6 

 
Daarnaast vindt 77,42% van de respondenten dat de zorgprofessional eigenaar moet zijn van de gegevensset 
(figuur 7). 

 
figuur 7 
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Om de genoemde uitdagingen te realiseren, zijn er een aantal randvoorwaarden te noemen; 
- De oncologische zorgprofessionals organiseren zich multidisciplinair en bepalen gezamenlijk hoe het 

zorgproces is ingericht en bepalen de daarbij horende gegevensset. 
- De zorgprofessionals committeren zich aan het registreren van de gegevens, maken op de juiste manier 

gebruik van de systemen en leggen de informatie juist vast. 
- De oncologische gegevenssets worden in de informatiesystemen (epd's en andere bronsystemen) 

ingericht, zorgproces ondersteunend en gebruiksvriendelijk. 
- De verschillende bronsystemen zijn zo ingericht dat ze met elkaar communiceren waarbij hergebruik 

van gegevens mogelijk is. 

Resumerend kunnen we de volgende wensen formuleren: 
(tumor overstijgend) 
a) Wetenschappelijke verenigingen werken samen; Wetenschappelijke verenigingen en landelijke tumor 

werkgroepen delen best practices. 
b) De werkgroepen bevatten alle betrokken disciplines. Er is afvaardiging van de verschillende 

wetenschappelijke commissies, met mandaat vanuit de achterban. Maar het is het ook noodzakelijk 
om de professionals vanuit de bedrijfsmatige en financiële hoek een rol te geven in deze werkgroep. 
En niet te vergeten; de patiënt. 

c) De werkgroep wordt ondersteund door deskundigen die de brug kunnen slaan tussen zorg en ICT. 
d) Gegevensset;  

- Er wordt een basis gegevensset oncologie ontwikkeld, met daarin ‘de tumoroverstijgende-grote 
gemene deler’ vertaald naar de landelijke standaarden. 

e) Registraties;  

 ten aanzien van het verzamelproces: 
- De opzet van de registraties sluiten beter aan bij het zorgproces. 
- Registraties sluiten aan bij de landelijke standaarden. 

 ten aanzien van bewerking van data: 
- De gegevens die de registraties uitvragen, zijn onderdeel van het zorgproces. 
- Registraties zorgen voor harmonisatie van registraties (binnen 1 organisatie). 
- Registraties zijn onderling geharmoniseerd en/of werken samen. 
- Er is een landelijke centrale bewerker.  
- De (kosten) effectiviteit van de onderdelen van registraties wordt bewezen. 
- Het klinisch nut van de onderdelen van registraties wordt bewezen. 

f) Er wordt een onafhankelijke groep/commissie opgericht die de data ontvangt, beheert en verspreid. 

(tumorspecifiek) 
g) Wetenschappelijke verenigingen werken samen; Wetenschappelijke verenigingen mandateren 

professionals naar een landelijke tumorspecifieke werkgroep.  
h) De tumor werkgroepen committeren zich aan het gebruik van de oncologische gegevensset. 
i) Gegevenssets worden volledig geïntegreerd in het primaire zorgproces gevuld. 
j) De gegevensset oncologie wordt aangevuld door deze landelijke tumorwerkgroepen, met 

tumorspecifieke gegevens. 
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5. Voorgestelde “Koers”  

In dit hoofdstuk wordt de koers naar een geïmplementeerde tumorspecifieke gegevensset beschreven. 
Van het organiseren van belanghebbenden, het tot stand komen van de gegevensset, de implementatie van 
deze gegevensset in de systemen tot het gebruik van de geregistreerde data. 
In hoofdstuk 6 wordt een voorstel gedaan voor de aanpak voor het gehele oncologische domein. 

5.1 Organisatie van betrokkenen 

Stap 1 is om het speelveld van de tumorgroep in kaart te brengen of te wel, welke partijen zijn betrokken? 
- welke zorgprofessionals zijn betrokken bij deze tumorgroep 
- welke wetenschappelijke verenigingen zijn betrokken bij deze tumorgroep 
- welke instanties zijn geïnteresseerd in gegevens 
- wat is de rol van de patiënt/de patiëntenvereniging 

Om vervolgens al deze partijen te verenigingen in een multidisciplinaire werkgroep, waarbij ook andere 
professionals dan medici (vanuit bedrijfsmatige expertise) deelnemen. 
 
Het resultaat van deze stap is:  
- Inzichtelijk is welke partijen betrokken zijn bij deze tumorgroep. 
- Samenwerking in bijv. een enkele, landelijke, tumorspecifieke multidisciplinaire werkgroep met 

afvaardiging van bedrijfsmatige professionals, betrokkenheid van de patiëntenorganisatie en 
ondersteuning.  

5.2 Ontwikkeling Tumorspecifieke Gegevensset 

Deze paragraaf beschrijft de route hoe te komen tot multidisciplinaire uitwerking van de eisen die gesteld 
worden aan de gegevensset per tumorgroep.  
De tumorspecifieke gegevensset bestaat uit een aantal elementen. De benodigde gegevens om het 
zorgproces te ondersteunen vormt de basis, en deze basis wordt uitgebreid met verschillende sets. 
De gegevensset bevat 2 type gegevens: 1) patiënt specifiek, 2) ziekenhuis specifiek (gericht op het proces) 
 

 
figuur 8 

 
De gegevensset ontstaat door het volgen van de volgende stappen (figuur 8): 

•Zorgproces

•Richtlijnen

•Standaarden

• Indicatoren

•Zorgprocesondersteunende informatie

•Patient uitkomsten

•(Kwaliteits)registraties
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a) Zorgproces 

De basis van de gegevensset is het zorgproces. Om het zorgproces goed in kaart te brengen wordt er 
een zorgtraject/zorgpad5 ontworpen. Dit zorgtraject komt tot stand door het vertalen van de 
richtlijnen, overige zorgstandaarden, benodigde proces-ondersteunende informatie en 
patiëntuitkomsten in een procesbeschrijving. 
Tijdens het ontwikkelen van het zorgtraject wordt benoemd wie, welke data, op welk moment, op 
welke manier en waar vastlegt. En wie welke data op welk moment, waar nodig heeft (overdracht 
van gegevens). NB; wie wat vastlegt of wanneer data nodig heeft kan per instelling verschillen. 
 
Hierdoor ontstaan de functionele eisen die vertaald kunnen worden naar een gegevensset. 

 
Werkwijze/Checklist voor de “tumor specifieke werkgroep”:  
- Is er een generiek zorgpad/traject o.b.v. de richtlijnen?  
- Is er een geaccepteerde standaard? 
- Zo ja, voor welke delen in het zorgpad? (oncoloog, radioloog, patholoog, etc.) 
- Welke rol zouden de koepels moeten hebben bij het tot stand komen van de functionele 

beschrijving? 
- Wie legt, welke data, op welk moment, op welke manier en waar vast?  
- Wie heeft welke data op welk moment en waar nodig? (hergebruik van gegevens 

 
b) Richtlijn6 

De richtlijnen worden vertaald naar het zorgtraject. Door deze vertaling wordt inzichtelijk welk 
specialisme, op welk moment, wat en waar (in welk systeem) wil registreren. 
De data die uitgevraagd wordt, is hiermee onderdeel van het primaire multidisciplinaire zorgproces. 
- is het (klinisch) relevant? (wat) 
- past het bij het zorgproces? (hoe) 
- wat levert het op? (waarom) 
 
Checklist/Advies de “tumor specifieke werkgroep”: 
Wat is de vigerende richtlijn/ zijn vigerende relevante  richtlijnen?  
Is er een geaccordeerde beslisboom? 

 
c) Overige relevante standaarden7 

Mogelijk zijn er naast de richtlijn andere afspraken gemaakt door anderen dan de wetenschappelijke 
commissies. Een voorbeeld hiervan is ICHOM. 
 
Checklist voor de “tumor specifieke werkgroep”:  
- Is er een bijvoorbeeld ICHOM set voor deze tumorgroep?  
- Zo ja, is deze afgestemd met de standaard? 

  

                                                   
5 Een klinisch zorgpad of zorgtraject is de verzameling van methoden en hulpmiddelen om de leden van het multidisciplinair en inter-

professioneel team op elkaar af te stemmen en taakafspraken te maken voor een specifieke patiëntenpopulatie. (bron: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Klinisch_zorgpad) 
6 Richtlijnen zijn primair bedoeld voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg door de klinische besluitvorming te ondersteunen. Zij 

vormen de basis van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten en slaan een brug tussen wetenschap en praktijk. Richtlijnen die 

de beroepsgroep heeft opgesteld en geautoriseerd, zijn het uitgangspunt bij medisch handelen. Bron: Federatie Medisch Specialist 
7 Een standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. 

Standaarden kunnen vastgelegd worden binnen een bedrijf of organisatie, binnen een consortium van organisaties of door erkende 

standaardisatieorganisaties. Bron: Nictiz 
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d) Procesindicatoren 
Met procesindicatoren worden de belangrijkste prestaties van het proces bedoeld. Dit zijn indicatoren 
die een beeld geven van het verloop van de activiteiten zoals doorlooptijden, wachttijden, 
uitvoeringstermijnen etc. 
Regelmatig bevatten registraties ook procesindicatoren, maar indien nog niet aanwezig in eerder 
genoemde standaarden/richtlijnen, moet men alsnog enkele procesindicatoren definiëren. 
(Bijvoorbeeld Soncos normen: In de indicatorensets staan enkele indicatoren die niet uit de DICA- en 
PatientInvolvedkwaliteitsregistraties zijn te berekenen.) 

Checklist voor de “tumor specifieke werkgroep”:  
- Welke indicatoren zijn geen onderdeel of afgeleide van een registratie? 
- Past het verzamelen van deze gegevens in het zorgproces? 
- Zijn het verplichte indicatoren? 

 
e) Zorgproces ondersteunende informatie 

Indien alleen de richtlijnen worden vertaald naar het zorgtraject, is er geen ruimte voor variatie. 
Het moet mogelijk zijn om voor bepaalde behandelingen te kiezen op een bepaald (afwijkend) 
moment (bijv. als de behandeling op verzoek van de patiënt wordt uitgesteld). 
Daarnaast kunnen andere trajecten waar een patiënt inzit, ervoor zorgen dat er afgeweken wordt 
van de richtlijn. 
Maar ook is er patiënteninformatie die geregistreerd moet worden om het zorgpad voor die patiënt in 
goede banen te leiden (bijv. heeft de patiënt een tolk nodig). 
 

f) Patiëntuitkomsten 
Zodra de richtlijnen vertaald zijn naar een zorgtraject, wordt er beoordeeld, samen met de patiënt 
(bijv. door een afvaardiging van een patiëntenvereniging) welke rol de patiënt in dit zorgtraject heeft 
en wat hij/zij en op welk moment aan gegevens levert (bijv. patiënt gerapporteerde uitkomsten). 
Indien er een standaard is voor het uitvragen van PREMS (Patient Reported Experience Measures) en 
PROMS (Patient Reported Outcome Measures) (bijv. als onderdeel van een ICHOM set), zullen de 
zorgprofessionals samen met de patiënt deze standaarden beoordelen en integreren in het zorgtraject. 
 

g) (Kwaliteits)Registraties 
Beoordeeld wordt welke (kwaliteits) registraties van toepassingen zijn op deze tumorgroep. 
De zorgprofessionals zullen met elkaar moeten beoordelen welke zij relevant vinden om te 
integreren in de gegevensset. 
Mocht de registratie niet aansluiten bij het zorgproces, kan het Doeboek gebruikt worden om de 
registratie aan te passen.  
Het Doeboek beschrijft de werkwijze voor kwaliteitsregistraties om te komen tot een registratie die 
aansluit bij de principes van Registratie aan de bron; het eenduidig vastleggen van zorginformatie, 
zodat deze informatie opnieuw kan worden gebruikt. Het Doeboek is in de zomer van 
2018 opgeleverd in een 0.99 versie. 
https://www.registratieaandebron.nl/pdf/Doeboek_integraal_v0.99_pdf-def.pdf 
 
Checklist voor de “tumor specifieke werkgroep”:  
- Welke kwaliteitsregistraties willen gegevens van deze tumorgroep? Overzicht maken! 
- Zijn deze registraties afgestemd op de standaard? 
- Welke overige (verplichte) aanleveringen zijn van toepassing op deze tumorgroep? 
- Wat is het doel van de verschillende registraties (audit/wetenschappelijk onderzoek) 

 
h) Verplichte informatie 

In kaart brengen van verplichte data die niet worden uitgevraagd door registraties of anderen. 
  

https://www.registratieaandebron.nl/nieuws/directe-aanlevering-aan-kwaliteitsregistraties-hergebruik-van-zorginformatie-met-doeboek/
https://www.registratieaandebron.nl/nieuws/directe-aanlevering-aan-kwaliteitsregistraties-hergebruik-van-zorginformatie-met-doeboek/
https://www.registratieaandebron.nl/pdf/Doeboek_integraal_v0.99_pdf-def.pdf
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5.3 Criteria opstellen gegevensset 

– De set is beperkt (gekaderd). 
- Uitgangspunt is dat de data-items klinisch relevant zijn. 
- Data-items die toch buiten het zorgproces om verzameld moeten worden, moeten binnen 10 minuten 

te verzamelen zijn. 
- De set moet ook items bevatten die niet kwantitatief meetbaar zijn maar kwalitatief (op eenduidige 

wijze) de organisatie/ infrastructuur/convenanten etc. beschrijven. 
- Relevantie van de data moet duidelijk zijn (bijv. het directe nut van de data in de spreekkamer of 

voor verbetering van zorg) . 
- De effectiviteit van de registraties is bepaald, op alle niveaus (zorgregistratie, standaarden, 

kwaliteitsregistraties). Wat wil je weten? Wat ga je aantonen? 
- Er wordt benoemd wie wat vast legt. 
- De data moet makkelijk te registreren zijn (is wel afhankelijk van mate van integratie in bijv. epd). 

 

5.4 Brug tussen de zorgwereld en de informatie-technische wereld 

Om te komen tot oplossingen die in de praktijk daadwerkelijk resulteren in meerwaarde, dient er goede 
aansluiting te zijn tussen de verschillende “werelden”, zoals zorg en ICT. Vaak wordt hierbij het 
interoperabiliteitsmodel (zie figuur 9), ook wel 5 lagenmodel genoemd, gebruikt als handvat om toe te 
lichten welke aspecten aandacht behoeven. Immers om te komen tot een optimale samenwerking moeten 
organisaties op alle lagen dezelfde ‘taal’ spreken en uit kunnen gaan van een gemeenschappelijke set aan 
afspraken. 
 

 
figuur 9: interoperabiliteitsmodel dat weergeeft op welke vlakken afstemming noodzakelijk is. 
 
Nadat de eisen aan de gegevensset zijn opgeleverd door de multidisciplinaire werkgroep, moeten er 
afspraken gemaakt worden over de wijze waarop deze eisen terecht komen in ‘uitwisselbare’ 
zorginformatie. Om te voorkomen dat elke specialist, elke keten of elk ziekenhuis dit op een eigen manier 
uitvoert, is het gebruikelijk deze vertaling te standaardiseren. Dit gebeurt in een zgn. 
informatiestandaard. 
Informatiestandaarden slaan de brug tussen het zorgproces en ICT. Een informatiestandaard is een 
standaard waarin is uitgewerkt welke gegevens uit het primaire proces worden geregistreerd, hoe deze 
gegevens zijn gecodeerd in een door de partijen in het zorgveld geaccepteerd terminologie- of codestelsel 
en op welke wijze de informatiebehoefte is vertaald in elektronische uitwisselingsspecificaties. Een 

Het resultaat van deze stap (opstellen gegevensset) is  
- Een beschrijving van het zorgproces dat de patiënt doorloopt incl. alle variaties die mogelijk zijn. 
- Per stap in het proces is beschreven welke informatie wordt vastgelegd. 
- Per stap in het proces is beschreven waar de informatie wordt vastgelegd. 
- Per stap in het proces is beschreven welke professional (of patiënt) deze informatie vastlegt. 
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informatiestandaard bestaat uit onderdelen die elk een verschillend doel dienen, zie figuur 10. De 
informatiestandaarden bevinden zich in de informatielaag en deels in de applicatielaag 
In dit proces moeten naast (een vertegenwoordiging van) de multidisciplinaire werkgroep ook 
informatiedeskundigen en ICT leveranciers (van alle betrokken ICT oplossingen die tijdens het zorgpad 
worden gebruikt) betrokken worden om draagvlak en betrokkenheid te creëren. Bovendien vraagt het 
wijzigen van een richtlijn of zorgpad niet zelden om aanpassing van informatiestandaarden en daardoor 
ook regelmatig tot benodigde aanpassing aan gebruikte ICT applicaties of infrastructuur die deze 
standaarden moeten ondersteunen. Om dit laatste te voorkomen wordt steeds vaker ingezet op het gebruik 
van een zogenaamde ‘content-agnostische’ oplossing voor het niveau van technische gegevensuitwisseling, 
zodat wijzigingen aan de informatieobjecten niet per definitie leiden tot aanpassingen aan software of 
infrastructuren. 
 

  
figuur 10: toelichting op logische lagen uit interoperabiliteitsmodel 

 
Vaak zullen de onderdelen ‘infrastructuur’, ‘applicaties’ en gedeeltelijk ‘informatie’ worden ingericht door 
professionals met een ICT achtergrond zoals Klinisch Informatici, Informatie analisten of 
(informatie)architecten. Omdat de specifieke aandachtspunten vaak sterk technisch van aard zijn, is het 
van belang dat er een goede (warme) overdracht is tussen deze domeinexperts en de zorgprofessionals die 
zich op de bovenste aandachtsvelden hebben gericht. Wanneer de verschillende betrokken partijen in deze 
kolom elkaar niet goed weten te vinden of begrijpen, is de kans groot dat richtlijnen en zorgstandaarden 
onjuist of onvolledig tot implementatie komen. Juist hierom wordt ook expliciet samenwerking tussen deze 
professionals, bijvoorbeeld binnen de verschillende thema’s van het Citrienfonds programma 
Oncologienetwerken, aangemoedigd. 

5.5 Integratie in de systemen 

Een oplossing is pas werkbaar voor zorgprofessionals als deze samensmelt met bestaande workflows en 
gebruikte (deel)systemen. Er ligt dan ook een expliciete opdracht voor ICT specialisten en leveranciers  om 
informatiestandaarden op een praktische wijze te integreren in bestaande systemen. Denk hierbij aan 
logische formulieren binnen het epd of een eenvoudige manier om externe medische beelden snel te 
archiveren. Des te groter de mate van integratie in bestaande systemen en werkprocessen, des te groter 
de acceptatiegraad onder gebruikers. Hierbij kan gedacht worden aan; 
 
- Kunnen oproepen van een weergave van ‘externe documenten’ vanuit het eigen epd; 
- Het behouden van zogenaamde ‘patiënt context’, d.w.z. voorkomen van de kans op verwisseling van 

data van verschillende patiënten; 
- Het eenvoudig kunnen bekijken van de externe data, toegankelijk met zo weinig mogelijk muis-kliks; 
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- Het eenvoudig kunnen overnemen van externe data wanneer dat relevant of wenselijk/vereist is. Denk 
hierbij ook aan een mechanisme om in geval van een closed-order-loop8, automatisch een epd-order 
aan te maken voor de betreffende documenten; 

- Het semi-automatisch kunnen gebruiken/overnemen van externe dossier-gegevens in de eigen 
dossiervoering. Semi-automatisch betekent hier dat de keuze altijd aan de gebruiker is om gegevens 
wel of niet over te nemen maar als die wens er wel is, dit zo eenvoudig mogelijk te maken (zonder 
overtypen); 

- Het semi-automatisch kunnen verwerken van patiënten die via een MDO- of verwijsportaal zijn 
aangemeld. Semi-automatisch betekent hier dat de keuze altijd aan de gebruiker is om gegevens wel 
of niet over te nemen maar als die wens er wel is, dit zo eenvoudig mogelijk te maken (zonder 
overtypen). 

Hierbij is sprake van integratie met zowel het epd als met de beeldarchieven (PACS; Picture Archiving and 
Communication System) als met mogelijke documentarchieven (PACS2/VNA). 
 
Om deze gewenste situatie te kunnen bereiken, zijn een aantal randvoorwaarden van toepassing; 
- Informatie die uitgewisseld wordt, dient gestandaardiseerd en conform (landelijke) afspraken te zijn 

gecodeerd. Denk hierbij aan het uitwisselen conform zibs en het toepassen van een semantisch 
codestelsel voor medische beelden. De Basisgegevensset Zorg (BgZ) maakt gebruik van zibs als 
bouwstenen; 

- Er dient een werkbaar en breed geaccepteerde werkwijze te zijn ingevoerd waarbij een 
doelmatigheidsslag is gemaakt over de te registreren informatie in het dossier: een goede verhouding 
van (wetenschappelijke en administratieve) registraties versus klinisch relevante informatie, en 
zorgprofessionals die consequent zijn voor wat betreft het op de juiste plek registreren van informatie 
in het epd (zo veel mogelijk in daartoe bestemde velden i.p.v. in vrije tekst velden); 

- Om het vorige punt te kunnen realiseren dienen de gebruikte (epd) systemen te zijn aangepast naar 
deze nieuwe vorm van registratie, waardoor informatie nog maar eenmaal hoeft te worden 
geregistreerd en deze (al dan niet automatisch) vastgelegd wordt conform afgesproken codestelsels. 
Dit vraagt over het algemeen aanpassing van deze (epd) systemen door de leverancier op beide vlakken 
(creëren van de juiste velden en het ondersteunen van mapping naar de juiste codestelsels). 

Om toekomstige use cases en optimaal hergebruik van informatie te kunnen bewerkstelligen, dienen 
informatiesystemen daarnaast te zijn voorzien van (gestandaardiseerde) mogelijkheden om de data te 
kunnen (her)gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld zijn door het via een XDS-netwerk9 aanbieden van een BgZ-
samenvattingsdocument, of door het aanbieden van een op FHIR (Fast Health Interoperability Resources) 
gebaseerde API10. 

5.6 Technische implementatie 

De technische kant van netwerkgeneeskunde bestaat uit het faciliteren van de gegevensoverdracht, 
organisatie overstijgende workflow en gestructureerde data vastlegging. Van belang hierbij is het 
honoreren van regionale en/of landelijke afspraken(stelsels) en richtlijnen. Deze afspraken komen tot 
uiting in de inrichting van epd's en MDO- of verwijsformulieren. Daartoe behoort een slimme vertaling te 
worden gemaakt van de grafische user interface van applicaties (zo gebruiksvriendelijk mogelijk) naar 
technische codering en classificatie van data elementen. Hiervoor is in veel gevallen verregaande 
medewerking van de leverancier randvoorwaardelijk. Het betreft dan epd-leveranciers maar ook XDS- of 
portaal-leveranciers. 
 
                                                   
8 Bij een ‘closed-order-loop’ wordt een binnenkomend resultaat in het epd, alleen geaccepteerd indien daarvoor een vooraf ingevoerde 

order voor de betreffende procedure is aangemaakt. Hierdoor zijn de aanvraag van een procedure en het resultaat altijd aan elkaar 

gekoppeld. 
9 XDS: Cross-Enterprise Document Sharing, de in Nederland geaccepteerde standaard voor gegevensuitwisseling in de zorg. 
10 API: Application Programming Interface, een gestandaardiseerde mogelijkheid voor andere applicaties om over de data te 

communiceren. 
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Door sterk vast te houden aan het kiezen van architectuur op basis van code- en terminologiestelsels, wordt 
een gerealiseerde oplossing toekomstvast en doelmatig; ingevoerde data zal eenvoudig interpreteerbaar 
(= herbruikbaar) zijn door andere systemen en desgewenst ook eenvoudig kunnen worden vertaald naar 
gewenste doelcoderingen. Veel van deze code- en terminologiestelsels zijn beschreven door Nictiz en 
krijgen specifieke invulling in programma’s zoals Registratie aan de bron. De in december 2018 door 
Minister Bruins aangekondigde wetgeving rondom het verplicht stellen van doelmatige gegevensuitwisseling 
tussen zorgaanbieders, impliceert ook een verplicht gebruik (door leveranciers en zorgaanbieders) van 
dergelijke standaarden. 
 
Na eenmalige technische implementatie met hulp van de softwareleverancier(s) is het raadzaam om binnen 
de interne beheerorganisatie formatie te reserveren voor het actueel houden van gebruikte coderingen en 
terminologiestelsels. Het is immers niet ondenkbaar dat deze in de loop der tijd nog aangepast of aangevuld 
zullen worden. Bovendien is het goed om kennis in huis te hebben van de semantische vertaling die gemaakt 
wordt door gebruikte systemen. 
 
Naast deze interne focus op juiste registratie van gegevens en de daarbij behorende randvoorwaarden en 
beheerlasten, is het belangrijk om ook een breder perspectief te bekijken. Voor het goed kunnen 
ondersteunen van bijvoorbeeld landelijke expert panels, is het van belang dat gegevensuitwisseling ook 
over de grenzen van de (fysieke) regio rijkt. Daartoe dient aangesloten te worden bij landelijke 
koppelvlakken welke de verschillende regionale initiatieven met elkaar verbinden. Om hierop aan te 
kunnen sluiten moet aan bepaalde voorwaarden en afspraken worden voldaan – het is raadzaam om indien 
mogelijk al vanaf het begin van het inrichten van een platform voor gegevensuitwisseling, hier op alle lagen 
rekening mee te houden. In sommige regio’s kan men deze verantwoordelijkheid beleggen bij een daar 
aanwezige Regionale Samenwerkingsorganisatie (RSO), terwijl in ander regio’s dit per ziekenhuis of 
samenwerkende ziekenhuizen moet worden geborgd. Wederom vraagt dit om een gedegen kennisniveau 
van de toegepaste oplossingen binnen de beheerorganisatie. Een gedeelte van deze kennis kan verworven 
worden uit de door het programma Regionale Oncologienetwerken gerealiseerde landelijke kennisdatabank 
rondom Digitale Uitwisseling. 

5.7 Registratie van gegevens 

De geïnterviewden (zorgprofessionals, medewerkers kwaliteitsregistraties, klinisch informaticus, 
projectmedewerkers en anderen) hebben aangegeven wat er voor en volgens hen nodig is om te kunnen 
goed te registreren met als doel meervoudig gebruik van data en vermindering van de registratielast. 
Hieronder volgt een opsomming van deze randvoorwaarden; 
- Het zorgproces is de basis. 
- Data wordt geïntegreerd in het zorgproces geregistreerd. 
- Er is afgesproken wie wat waar in het zorgproces vastlegt. 
- Data wordt eenduidig (conform gemaakte afspraken) geregistreerd. 
- Data wordt eenmalig vastgelegd. 
- Data wordt in het epd (of ander zorgsysteem) geregistreerd. 
- De zorginformatie kan digitaal worden uitgewisseld, ook tussen verschillende systemen en over de 

grenzen van het ziekenhuis heen. 
- Bijvoorbeeld procesindicatoren zijn afgeleide van zorginformatie. 
- Indien het niet direct mogelijk is om data tijdens het zorgproces te registreren; Minimale registratielast 

voor registratie van niet zorgproces ondersteunende data (max 10 min). 
- De instanties die de data uitvragen doen dit allemaal volgens dezelfde standaarden. 

5.8 Gebruik data door verschillende partijen 

Wanneer er gesproken wordt over digitale gegevensuitwisseling, is er feitelijk sprake van data-uitwisseling. 
Wanneer de ontvangende partij de data ontvangt, is er een interpretatiemoment waarbij betekenis aan 
deze data moet worden toegekend. De verzendende partij had bij het invoeren van de data waarschijnlijk 
een bepaalde context tot zijn/haar beschikking waarmee de vastgelegde data goed en logisch 
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interpreteerbaar was. De ontvangende partij dient echter dezelfde context te hebben om tot een exact 
vergelijkbare interpretatie te kunnen komen. In werkelijkheid zal deze context echter afwijken (het 
betreft immers niet alleen de meta-data die de uitgewisselde data beschrijft, maar ook de ervaring, taal, 
gebruiken en overige kennis die de verzendende zorgverlener had).  
 
Wat helpt bij het kunnen interpreteren van data door verschillende partijen, is als er enerzijds sprake is 
van eenduidig gecodeerde of geclassificeerde data. Daarmee is immers een afleiding te maken waaruit al 
een deel van de benodigde context kan worden herleid. Daarnaast draagt het zo volledig mogelijk 
beschrijven van meta-data bij aan het juist kunnen interpreteren van data. Het succes van 
gegevensuitwisseling staat dan ook met de kwaliteit van de originele registratie. In alle gevallen zal de 
interpretatie van de ontvanger licht afwijken van die van de verzender (immers de exacte context zal nooit 
gelijk zijn), maar als voldoende effort is gestoken in kwalitatieve registratie ‘aan de voorkant’, zal dat niet 
leiden tot een andere klinische vertaling. 
 
Genoemde randvoorwaarden door de geïnterviewden; 
- Er is catalogusfunctie voor de onderzoeker/ontvanger beschikbaar 
- Er is mogelijkheid ontwikkeld waardoor de data geverifieerd kan worden, bij alle patiënten. Met als 

uiteindelijke wens dit steekproefsgewijs te kunnen doen.  
- Er zijn geen datamanagers meer nodig die data in ziekenhuizen verzamelen. 
- De verzameling en bewerking van oncologische data een aparte stap in de hele dataketen en om reden 

van verspilling zou zoveel mogelijk geconcentreerd zou moeten worden in Nederland. Bijvoorbeeld 
door het inrichten van een centrale landelijke bewerker. Omwille van onafhankelijkheid van 
databeheer moet deze centrale landelijke bewerker los staan van de afnemers van data. 
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6. Voorstel Governance 

(Voor de volledige analyse zie H 11 & §3.7 voor de samenvatting) 
Tijdens de periode van analyse heeft projectteam een ronde tafelbijeenkomst georganiseerd waar, in een 
breed gezelschap, twee belangrijke vragen in een open en informele discussie besproken zijn aangaande 
de governance van oncologische registraties. Te weten;  
- Wie gebruiken de gegevens die geregistreerd worden en met welk doel?  
- Wie stelt de gegevensset samen?   

De uitkomsten van deze discussie maar ook van de rest van de analyse heeft geresulteerd tot het voorstel 
rondom de governance van oncologische registraties beschreven in dit hoofdstuk. 
 
De governance van harmonisatie in oncologische registraties kent, volgens de projectgroep, 2 lagen; 
1) De governance op het beheer van de gegevensset; het ontwikkelen van de gegevensset en het up to 

date houden van de gegevensset.  
2) De governance op de structuur, oftewel de organisatie van de verschillende professionals die als 

verantwoordelijkheid hebben toe te zien op naleving van de afspraken zoals manier van registreren, 
het gebruik van standaarden, mate van integratie in de verschillende systemen en het gebruik van de 
geregistreerde data. Hier ligt ook een taak in het coördineren en prioriteren van de ontwikkeling en 
het onderhoud van de gegevenssets. 

6.1 Governance op ontwikkeling en beheer tumorspecifieke gegevensset 

Een gegevensset moet meerdere doelen dienen:  
– Verbeteren zorgproces. 
– Financiële inzichten geven. 
– Informatie leveren met betrekking tot capaciteit. 
– Kwaliteit transparant maken voor de patiënt. 
– Epidemiologie en demografische informatie. 
Randvoorwaarde voor een goede geharmoniseerde registratie is dat er een gegevensset wordt vastgesteld, 
die door alle betrokken partijen omarmd wordt.  
Dit proces moet uitgevoerd worden door een werkgroep met mandaat, per tumorgroep, waarin alle 
betrokken disciplines zijn vertegenwoordigd. Wat betreft de medische afvaardiging,  bij voorkeur is er 
gemandateerde afvaardiging van alle verschillende wetenschappelijke commissies/beroepsverenigingen. 
Maar gezien de doelen die een gegevensset dient is het ook noodzakelijk om de professionals vanuit de 
bedrijfsmatige en financiële hoek een rol te geven in deze werkgroep.  
Deze groep moet in balans zijn, bijv. niet alleen maar academische professionals, maar alle niveaus moeten 
betrokken worden dus ook bijv. een casemanager en/of verpleegkundige. 
Wat de besluitvorming kan helpen is; PDCA opnemen die een bepaalde gegevensset kunnen beoordelen op 
efficiëntie/meerwaarde. Bijv. kosteneffectiviteit, indien aangetoond wordt dat door de registratie een 
verbetering van kwaliteit is gerealiseerd, dan zou dat kostenbesparing kunnen opleveren. Of berekenen 
hoeveel de registratie kost en wat is de investering in het ziekenhuis (BC per registratie). 
 
Tevens is het noodzakelijk om afspraken  te maken over het verzamelproces (zoals de tijdsinvestering). 
Ziekenhuizen samen met onafhankelijke instelling zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van de 
gegevens, waarbij de manier van aanleveren geoptimaliseerd moet worden. Het mogelijk moet zijn om 
lokaal nuances aan te brengen (bijv. over proces).  
Als er binnen het netwerk gemeten kan worden is dat te prefereren. Data wordt dan gedeeld om te tonen 
dat men doet wat er in het netwerk is afgesproken. 
 
In Citrien Regionale oncologienetwerken 2.0 wordt een project gestart, onder het thema Gegevensset 
Oncologie waarin op basis van de bestaande oncologische datasets/standaarden/richtlijnen/indicatoren de 
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overlap wordt beoordeeld. Er wordt vastgesteld welke informatie bij vrijwel alle oncologische patiënten 
wordt vastgelegd. Er wordt vastgesteld welke onderdelen in het zorgproces van toepassing zijn op vrijwel 
alle oncologie patiënten (zoals bijv. het MDO, operatieverslag, uitvragen patiënten ervaringen, aanlevering 
landelijke registraties etc.). 
Op basis van deze analyse wordt een algemene gegevensset oncologie gedefinieerd. De basis van deze 
gegevensset is dat de zorginformatie eenmalig wordt vastgelegd en meervoudig wordt gebruikt middels 
gebruik van standaarden zoals zibs.  
De Citrien-organisatie zal daarnaast een rol spelen bij een aantal proeftuinen om te komen tot gegevenssets 
voor een aantal specifieke tumorsoorten. 

6.2 Toezicht op afspraken 

Iedere tumorwerkgroep is verantwoordelijk voor de eigen gegevensset. Toch is uniformiteit over 
gegevenssets en processen gewenst omdat steeds met dezelfde partijen een vergelijkbare interventie 
wordt uitgevoerd. Enige vorm van coördinatie is dan ook op zijn plaats. De projectgroep meent dat het 
raadzaam is om bij reeds bestaande gremia aan te sluiten.  
 
Om te komen tot een duurzaam systeem om gegevenssets vast te stellen, te registreren, uitkomsten te 
vergelijken, innoveren en bij te stellen, is een plan-do-check-act cyclus nodig die gecoördineerd wordt 
door een ondersteunende partij. Wie of wat deze rol het beste op zich kan nemen is niet duidelijk en is 
een beslissing die genomen zou moeten/kunnen worden door de overheid. De projectgroep kan zich 
voorstellen dat deze rol is weggelegd voor een ondersteunende onafhankelijke doch betrokken partij met 
daarbij een adviserende rol voor koepels en ziekenhuizen. 
Idealiter worden tumorwerkgroepen voor deze specifieke taak uitgebreid met de benodigde partijen en 
krijgen deze werkgroepen de opdracht om gegevenssets te ontwikkelen en duurzaam te onderhouden. 
De betrokken partijen zijn; Zorgverleners, wetenschappelijke verenigingen, Beroepsverenigingen (KNMG), 
Federatie medisch specialisten, SONCOS, Registratie aan de bron, Nictiz, Kwaliteitsinstituut, 
Zorgverzekeraars, NFK (patiëntenverenigingen), relevante (kwaliteits-)registraties zoals bijv. IKNL en DICA 
en leveranciers informatiesystemen. 

6.3 Ten slotte 

Registraties dienen bij voorkeur slechts één doel: kwaliteit. Alleen door uitkomsten tijdens een proces of 
achteraf te meten en te vergelijken met vooraf gestelde doelen kan objectief vastgesteld worden of een 
interventie geslaagd is. Door uitkomsten van verschillende partijen met elkaar te vergelijken kan ‘de beste 
methode’ gezocht worden en kunnen professionals zichzelf en elkaar verbeteren. Het doel van registratie 
is een lerend systeem waarin kennis leidt tot nieuwe kennis. 
 
De huidige stand van registreren in het oncologisch domein (en ook daarbuiten) is dat we hierin collectief 
zijn doorgeschoten. Alleen door, bij het ontwikkelen van een gegevensset, steeds het zorgproces leidend 
te laten zijn en de hierboven geschetste doelstellingen in gedachten te houden kan een gegevensset 
ontwikkeld worden die relevant en noodzakelijk is. 
Door een groep op te richten met álle stakeholders, dus niet alleen de medici of de kwaliteitsregistraties, 
is het mogelijk om de discussie met elkaar aan te gaan over wat een registratie 
interessant/relevant/noodzakelijk maakt. Is het de moeite/inzet van personeel waard, om dit item te 
registreren? Wat levert het registreren op? En voor wie levert het wat op? Verkrijgt een ziekenhuis inzicht 
in bepaalde processen? Zo ja, wat wordt er met dit inzicht gedaan? Ontvangt de registrerende instantie 
een keurmerk? Zo ja, wil deze instantie het keurmerk? Wat levert het op? Levert het registreren van het 
item inzicht in patiëntuitkomsten? Zo ja, wordt het zorgproces geoptimaliseerd door de resultaten van 
deze registraties? 
Als de multidisciplinaire werkgroep consensus heeft bereikt over de nut en noodzaak van het registreren 
van een item, wordt deze toegevoegd aan de gegevensset.  
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Belangrijk is gebleken dat de verschillende tumorgroepen streven naar onderlinge harmonisatie van deze 
gegevenssets. Er is behoefte aan een standaard, zoveel mogelijk aansluitend bij de standaarden die in 
Nederland zijn omarmt zoals de zibs.  
De uitdaging lijkt nog wel om tot een juiste keuze te komen betreft welke standaard gebruikt moet gaan 
worden, ook omdat bepaalde tumorgroepen al internationale standaarden gebruiken. 
Naast het feit dat dit eenduidigheid en uitwisselbaarheid van gegevens bewerkstelligt, geeft het ook een 
duidelijk signaal aan de verschillende software leveranciers. Door zoveel mogelijk eenduidigheid af te 
spreken, is het voor de leveranciers ook makkelijker om dit mee te nemen in hun standaard content.  
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7.  Addendum volledige analyse; Huidige situatie 
tumorgroepen 

7.1 Registratielast 

Er wordt rond oncologische en andere zorg in elk ziekenhuis zeer veel tijd en energie gestoken in goede 
registratiesystemen en –processen. Maar de afstemming daarover in regionaal of landelijk verband is 
beperkt. Hier ontbreekt het aan een gezamenlijke visie, richting en afspraken. 
Daarnaast blijken we onvoldoende in staat om lokale registratiesuccessen te verspreiden en landelijk te 
harmoniseren.  
 
Het huidige (kwaliteits)registratie-landschap is versnipperd. De registraties verschillen wat betreft opzet, 
inhoud, en aanpak. Eenheid van taal ontbreekt. Gevraagde (kwaliteits)data zijn niet altijd een onderdeel 
van het primaire zorgproces en de relevantie van de gevraagde data zijn niet altijd voor alle betrokken 
duidelijk. De exacte meerwaarde van dergelijke registraties en in hoeverre zij inderdaad bijdragen aan 
betere uitkomsten voor patiënten of efficiëntere zorg is niet altijd bewezen 
 
Deze situatie zorgt ervoor dat de zorgprofessionals een hoge registratielast ervaren, welke onacceptabel 
hoog is. De hoge registratielast én het feit dat de relevantie van het registreren van de data niet altijd 
duidelijk is, heeft als resultaat dat er lokaal gekozen wordt om bepaalde registraties niet meer aan te 
leveren. 
Een andere oorzaak van de ervaren hoge registratielast is dat de uitgevraagde informatie vaak niet past in 
het primaire zorgproces waardoor uitgevraagde informatie wordt toegevoegd aan informatiesystemen 
(epd’s) en/of vragenlijsten, wat extra registratie betekent. 
 
Maar we registreren zeker niet in de eerste plaats t.b.v. (kwaliteits)registraties, een belangrijk domein is 
de overdracht van patiëntgegevens tussen zorgprofessionals. De verschillen in manier van 
registreren/vastleggen van gegevens in de epd’s door de zorgprofessionals, zorgen er voor dat de 
overdracht van patiënten gegevens verre van optimaal is. Dit geldt zowel binnen een zorginstelling als 
tussen zorginstellingen onderling. 
Door het gebrek aan eenduidige registratie is het niet mogelijk om de patiëntengegevens meervoudig te 
gebruiken. Dit heeft als effect dat binnen hetzelfde systeem bijvoorbeeld data overgetypt moet worden in 
een multidisciplinair overleg (MDO) formulier, of in het geval van overdracht een dossier uitgeprint moet 
worden dat vervolgens met de hand in een ander systeem over genomen moet worden. Dit vergroot de 
kans op fouten én neemt veel tijd in beslag. 
Het is onduidelijk wanneer welke standaard of welke waardenlijsten worden gebruikt, dit is verschillend 
per ziekenhuis maar ook per specialisme. 
 
Een uitspraak van een hoofd van de Intensive Care en Medium Care van het Amsterdamse VUmc in NRC 
begin 201811; 
„Maar wij moeten hier de laatste jaren de raarste dingen afvinken. Ruim 3.000 variabelen moet het 
ziekenhuis naar buiten rapporteren. We zijn 40 procent van onze tijd kwijt aan administratie. Voor 
zorgverzekeraars, inspectie, patiëntenfederatie, beroepsverenigingen – voor 23 instanties.” 
Er is aangegeven dat de helft dan deze registraties als onzinnig wordt ervaren. Met andere woorden, de 
specialist is 1 dag per week, kwijt aan onzinnige registraties. 
  
In NTvG12 is een onderzoek gepubliceerd (NED TIJDSCHR GENEESKD. 2018;162: D2480) waarbij zaalartsen 
in totaal 210 h werden geobserveerd. De gemeten werkdagen in het ziekenhuis duurden gemiddeld 9,5 h. 
                                                   
11https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/17/turven-om-het-turven-de-dokter-weigert-a1588739 
12https://www.ntvg.nl/artikelen/een-dag-uit-het-leven-van-de-zaalarts-interne-geneeskunde 
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Tijdens deze dagdienst besteedden de zaalartsen gemiddeld 38% van hun tijd aan administratieve 
handelingen en 37% van de tijd werd ingevuld met intercollegiaal overleg en onderwijs. 13% van de tijd 
werd besteed aan direct contact met patiënten of hun naasten. Na de overdracht van 17:00 uur werkten 
zaalartsen gemiddeld 80 min door in het ziekenhuis, waarvan zij 73 min (91%) besteedden aan 
administratie. Thuis werkten zij vervolgens gemiddeld nog 52 min aan patiëntenzorg, waarvan 51 min (98%) 
aan administratie.   

 
figuur 11 
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7.2 Landschap Borstkanker 

Het landschap van de borstkankerzorg is ongelofelijk complex. 
Er zijn 27 registraties (zie §7.2.2 & bijlage E) die ‘iets’ over een borstkankerpatiënt willen weten, deze 
registraties hebben hun dataset niet onderling afgestemd, vragen in sommige gevallen hetzelfde maar op 
een andere manier, de manier van aanlevering van de data verschilt per registratie en per ziekenhuis, soms 
is het een verplichte aanlevering, maar andere registraties zijn dat niet. 
 
Daarnaast zijn er een tal van partijen bezig om voor specifiek borstkanker de zorg te verbeteren, epd’s 
beter aan te laten sluiten bij het zorgproces, de registratielast te verminderen, de aanleveringen naar 
externe partijen (zoals audits) meer te automatiseren etc. 
 
Tegelijk wordt er landelijk veel energie gestoken in het ontwikkelen van standaarden voor het verzamelen 
en registreren van zorgdata, de registraties beter aan te laten sluiten bij het zorgproces, (onderdelen van) 
epd’s zo in te richten dat de informatie multidisciplinair overdraagbaar wordt en zelfs overdraagbaar over 
de muren van een zorginstelling heen. 

7.2.1 OVERZICHT BETROKKEN PARTIJEN BORSTKANKER 

 
figuur 12 
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7.2.2 REGISTRATIES BORSTKANKER  
 

 Specialisme Registratie Type zorginhoudelijke registratie Beheerder/ opdrachtgever Beschrijving 

Borstkanker specifiek 

1 Oncologie NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Landelijke kwaliteitsregistratie DICA Registratie van de borstkankerbehandelingen 

2 Implantaten Dutch Breast Implant Registry (DBIR) Landelijke kwaliteitsregistratie DICA Klinische registratie borstimplantaten 

3 Patiëntervaring Roze Lintje Patiëntervaring BVN Indicatie voor patiëntgerichte borstkankerzorg  

 

Oncologie algemeen 

4 Oncologie Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren 

(STOET) 

Landelijke registraties prevalentie- 

en incidentiegegevens 

Stichting Opsporing Erfelijke 

Tumoren (STOET) 

De stichting houdt een registratie bij van de persoons- en medische 

gegevens van patiënten en risicodragende familieleden.  

5 Oncologie Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

  

Landelijke registraties prevalentie- 

en incidentiegegevens 

IKNL Registratie van tumorgegevens van nieuwe maligne (kwaadaardige) 

tumoren en hersentumoren. 

6 Oncologie Stichting Oncologische Samenwerking 

(Soncos)  

 DICA Overall rapportage m.b.t. parameters per oncologische 

patiëntengroep waaronder mammacarcinoom 

7 Radiotherapie Nederlandse Vereniging Radiotherapie 

en Oncologie (NVRO) 

Complicatieregistratie  Het doel van de registratie is een parameter te hebben om het 

handelen binnen de beroepsgroep te evalueren, ter verbetering van 

bestaande protocollen en b.v. ter evaluatie van nieuwe procedures 

en behandelingen. 

8 Middelen Beoordeling van Oncologische 

Middelen (BOM) 

 NVMO 

 

de klinische waarde van nieuwe geregistreerde geneesmiddelen, 

behandelmethoden en behandelindicaties op het gebied van de 

medische oncologie te beoordelen, met het doel te komen tot een 

betere landelijke afstemming binnen de beroepsgroep aangaande het 

toepassen van nieuwe en vaak kostbare geneesmiddelen in de 

oncologische praktijk. 

 

Oncologie overstijgend/algemeen 

9 Implantaten Landelijk implantaten register (LIR) Landelijke veiligheidsregistratie VWS Ontvangt gegevens van de DBIR 

Het toezicht van de Inspectie op de veiligheid van implantaten als 

medische hulpmiddel wordt ondersteund door het registreren van de 

gegevens die nodig zijn om implantaten en cliënten te kunnen 

traceren. 
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10 Pathologie Pathologisch Anatomisch Landelijk 

Geautomatiseerd Archief (PALGA) 

Landelijke registraties prevalentie- 

en incidentiegegevens 

Stichting PALGA Registratie van uitslagen van pathologieonderzoek (histologisch, 

cytologisch, obducties). 

11 Chirurgie Landelijke Heelkundige 

complicatieregistratie (LHCR) 

Landelijke complicatie, incidenten 

en bijwerkingen registraties 

Nederlandse Vereniging voor 

Heelkunde 

Complicatieregistratie heelkunde 

12 Anesthesiologie Landelijke complicatieregistratie NVA Landelijke complicatie, incidenten 

en bijwerkingen registraties 

Nederlandse vereniging voor 

Anesthesiologie 

Complicatieregistratie Anesthesiologie 

13 Farmacologie Landelijke registratie en evaluatie 

van medicijn bijwerkingen (Lareb) 

Landelijke complicatie, incidenten 

en bijwerkingen registraties 

Nederlands 

Bijwerkingencentrum Lareb 

Registratie van vermoede bijwerkingen van geneesmiddelen, zoals 

gemeld door artsen, apothekers of patiënten. 

14 Farmacologie Centrale Medicatie-incidenten 

Registratie (CMR) 

Landelijke complicatie, incidenten 

en bijwerkingen registraties 

Nederlandse Vereniging van 

Ziekenhuisapothekers 

Centrale Medicatie-incidenten Registratie 

15 Hematologie Transfusie Reacties in Patiënten Landelijke complicatie, incidenten 

en bijwerkingen registraties 

Stichting TRIP Registratie van ongewenste bijwerkingen (transfusiereacties, TR) en 

incidenten bij bloedtransfusie. 

16 Interne 

geneeskunde 

NIV complicatieregistratie Landelijke complicatie, incidenten 

en bijwerkingen registraties 

Nederlandse Internisten 

Vereniging 

Complicatieregistratie interne geneeskunde 

17 Microbiologie en 

infectieziekten 

European Antimicrobial Resistance 

Surveillance System (EARSS) 

Landelijke registraties prevalentie- 

en incidentiegegevens 

European Centre for Disease 

Prevention and Control (ECDC) 

Registratie van de gevoeligheid van 7 pathogenen voor antibiotica. 

18 Microbiologie en 

infectieziekten 

Infectieziekten Surveillance 

Informatie Systeem – Antibiotica 

Resistentie (ISIS-AR) 

Landelijke registraties prevalentie- 

en incidentiegegevens 

RIVM Nationaal surveillancesysteem voor antibioticaresistentie. 

19 Microbiologie en 

infectieziekten 

MRSA-surveillance Landelijke registraties prevalentie- 

en incidentiegegevens 

RIVM Registratie van MRSA-isolaten bij patiënten of personeel van 

Nederlandse zorginstellingen. 

20 Microbiologie en 

infectieziekten 

Preventie van Ziekenhuisinfecties 

door Surveillance (PREZIES) 

Landelijke registraties prevalentie- 

en incidentiegegevens 

RIVM Registratie van zorginfecties (postoperatieve wondinfectie, lijnsepsis, 

specifieke operatietypen, centraal veneuze katheters). 

21 Overige Doodsoorzakenstatistiek Landelijke registraties prevalentie- 

en incidentiegegevens 

CBS Gegevens omtrent de doodsoorzaken van alle in Nederlandse 

bevolkingsregisters ingeschreven overledenen. 

22 Overige Landelijke Basisregistratie Zorg Landelijke basisregistratie zorg Dutch Hospital Data (DHD) De Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) vervangt en 

integreert de Landelijke Medische Registratie (LMR) en de Landelijke 

Ambulante Zorg Registratie (LAZR). 

23 Overige Registratie Klinisch hematologische 

lab gegevens 

Landelijke registraties prevalentie- 

en incidentiegegevens 

Pharmo Registratie van de uitslagen van klinische labverrichtingen. 

24 Radiotherapie Incidentenmeldingen 

radiotherapeutische centra 

Landelijke complicatie, incidenten 

en bijwerkingen registraties 

Prevention, Recovery and 

Information System for 

Monitoring and Analyses in 

RadioTherapy (PRISMA-RT) 

Incidentenmeldingen radiotherapeutische centra 
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25 Seksuologie Landelijk Overleg Poliklinieken 

Seksuologie (LOPS) 

Landelijke registraties prevalentie- 

en incidentiegegevens 

Rutgers WPF Registratie van de seksuologische hulpverlening op de polikliniek. 

26 Verpleegkundige 

zorg 

Landelijke Prevalentiemetingen 

Zorgproblemen (LPZ) 

Landelijke kwaliteitsregistratie Universiteit Maastricht, 

Onderzoeksschool CAPHRI 

De LPZ meet de kwaliteit van zorg (prevalentie, preventie, 

behandeling en structurele indicatoren) van een aantal relevante 

zorgproblemen (decubitus, ondervoeding, incontinentie, smetten, 

vrijheidsbeperkende maatregelen en vallen). 

27 Patiënt 

ervaringen- en 

uitkomsten 

Prems en Proms Patiënt ervaring NFK Transparantie 

 

Inzicht kwaliteit van leven van bepaalde patiëntengroepen. 

informatie verkrijgen om meer zicht te krijgen op de kwaliteit van 

zorg van ziekenhuizen. 

NB: Zorgaanbieders zijn volgens de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens over de kwaliteit van de geleverde zorg aan te leveren aan het Zorginstituut 
Nederland. Het zorginstituut heeft de wettelijke taak om informatie te publiceren over de geleverde kwaliteit van zorg. Sinds 1 april 2014 worden de verplichte 
kwaliteitsindicatoren die zorgaanbieders moeten aanleveren opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. Welke informatie moet worden aangeleverd 
staat op de Transparantiekalender.  
 
Volledig overzicht van de landelijke zorginhoudelijk (niet financiële) registratie: zie bijlage D. 
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7.3 Landschap Pancreascarcinoom 

In vergelijking met borstkanker is de structuur bij pancreascarcinoom veel meer gecentraliseerd aangezien 
alle activiteiten gecoördineerd danwel afgestemd zijn met de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG; 
www.dpcg.nl). Hierdoor lijkt een goede structuur te zijn ontstaan waar multidisciplinair op landelijk niveau 
samen wordt gewerkt en er nauwe afstemming is met patiëntorganisaties en IKNL. 

7.3.1 OVERZICHT BETROKKEN PARTIJEN PANCREASCARCINOOM 

7.3.1.1 DPCG 
De Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG) is een landelijke multidisciplinaire werkgroep van gastro-
intestinaal chirurgen, MDL-artsen, medisch oncologen, radiologen, radiotherapeuten, pathologen, 
diëtisten en verpleegkundig specialisten. De groep heeft als doel de behandeling van pancreas en 
periampullaire tumoren te verbeteren. De DPCG wil dit doel bereiken door multidisciplinair 
wetenschappelijk onderzoek, bij- en nascholing en de Dutch Pancreatic Cancer Project (PACAP). 
 
Governance is geborgd binnen de wetenschappelijke commissie van de DPCG waar medisch specialisten uit 
alle deelgebieden en ziekenhuizen en ook patiëntvertegenwoordigers en IKNL zitting in hebben. Deze 
commissie beoordeelt verzoeken tot aanpassingen van de NKR+-pancreascarcinoom en DPCA. Ook 
beoordeelt zij alle verzoeken tot uitgifte van data. Hiervoor is een vaste structuur opgesteld waarbij 
aandacht is voor o.a. “toegevoegde waarde” voor het veld en de medische wetenschap, “haalbaarheid” 
van de analyse (bv voldoende data etc.) en “multidisciplinaire aanpak” waarbij per studie specialisten uit 
diverse gebieden betrokken zijn en tot slot “auteurschap” waarbij voldaan moet worden aan de ICMJE 
criteria maar vooral vooraf duidelijk moet zijn wat de spelregels zijn per studie hiervoor.  
 
Het DPCG bestuur poogt met de wetenschappelijke commissie in 2019 een begin te maken met en 
volwaardige PDCA cyclus maar erkent dat dit proces pas net gestart is en nog professionalisering zal vragen, 
o.a. i.s.m. DICA en IKNL. 

7.3.1.2 PACAP 
Het Dutch Pancreatic Cancer Project (PACAP) is een van de grootste landelijke samenwerkingsverbanden 
voor alvleesklierkanker wereldwijd. PACAP is een project van de DPCG en bestaat uit een landelijke cohort 
voor alvleesklierkanker waar de Dutch Pancreatic Cancer Audit, Dutch Pancreas Biobank en Patient 
Reported Outcomes verzameling onderdeel van uit maakt. Alle patiënten geven toestemming voor gebruik 
van gegevens middels een (oranje) toestemmingsformulier. Bij patiënten die participeren in PACAP wordt 
ook additionele data verzameld door IKNL in de NKR.  

 
figuur 13 

http://www.dpcg.nl/
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7.3.1.3 DPCA 
De Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA) is een van de kwaliteits-audits van DICA. De DPCA geeft inzicht 
in de kwaliteit van de chirurgische behandeling van pancreas en periampullaire tumoren. Per 
pancreasresectie (ca 1000 per jaar) worden ca. 120 variabelen ingevoerd bij ontslag van de patiënt. De 
inhoud van de DPCA is afgestemd met IKNL zodat er geen onnodige overlap is. De items van de DPCA zijn 
opgesteld n.a.v. een systematic review waarbij de minimale basisset is gekozen ‘baseline characteristics’ 
blijkens grote en relevante studies in de literatuur en verder voor uitkomsten van zorg. Er worden geen 
variabelen geregistreerd waarvan de relevantie niet reeds is aangetoond. Er is geprobeerd om het aantal 
variabelen te beperken. 
 
De DPCA is opzet in een samenwerking tussen DICA en DPCG. In de DPCA worden de gegevens van alle 1000 
pancreasresecties per jaar geregistreerd met circa 120 variabelen (baseline, techniek, uitkomsten, 
adjuvante therapie).  De variabelen van de NKR pancreascarcinoom zijn afgestemd met de DPCG en DPCA. 
Hierdoor is er nauwelijks overlap en verzameld de NKR gegevens in overleg met de betrokken specialisten. 
 
a. Registratie 
Hoewel de DPCA multidisciplinair is ontwikkeld, is het primair een registratie van pancreaschirurgie. De 
oncologen, maag-darm-lever-artsen, pathologen en radiologen hebben geen rol in het registreren van data. 
Niet omdat zij de audit niet relevant vinden maar vanwege de hoeveelheid werk die dit met zich mee 
brengt. Het invoeren van de gegevens van een enkele volledige patiënt kost circa 20 minuten. 

De set bevat verplichte items, maar dit zijn ongeveer 10 items van de totale set. Omdat bijvoorbeeld 
operatieverslagen ‘niet slim zijn’ en vrije tekst bevatten, moet de data dat geregistreerd wordt in het ok-
verslag, overgetypt danwel geïnterpreteerd worden t.b.v. de registratie. Wel is er een kwaliteitsproject 
gaande waarbinnen het operatieverslag en de chirurgische ontslagbrief een tabel bevat met alle relevante 
items voor de audit. De Ned Ver voor Radiologie heeft samen met de DPCG een checklist geaccordeerd 
waar een CT of MRI scan verslag voor pancreascarcinoom dient te voldoen. De Ned Ver voor Pathologie 
heeft via het Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) en de DPCG een 
gestandaardiseerd verslag gemaakt voor pancreascarcinoom. Bepaalde delen van de audit zijn of worden 
in het epd doorgezet (zoals Epic, Amsterdam UMC), een zogenoemde basisset.  
 
b. Aanlevering 
MRDM is de databewerker van DICA en heeft contracten met alle participerende centra. DPCG heeft op 
haar beurt ook zelf een contract met MRDM. MRDM beheert de dataset. 
 
De data-items kunnen door de ziekenhuizen op vier verschillende manieren worden verzameld en 
aangeleverd: 
1. De data wordt door de zorgverlener per patiënt ingevoerd in het online registratiesysteem van DICA 

(MRDM). 
2. De data wordt door een medewerker van IKNL verzameld en ingevoerd in het registratiesysteem van 

DICA (MRDM). 
3. De data wordt automatisch vanuit een EPD aangeleverd aan MRMD (doorgaans slechts voor delen van 

de gegevensset). 
4. De data worden verzameld in een eigen research-database en worden per jaar in het geheel 

aangeleverd aan DICA (MRDM). 
 

c. Gebruik data 

Ziekenhuizen krijgen de data terug geleverd door MRDM waarin de eigen resultaten te zien zijn t.o.v. 
andere ziekenhuizen die allemaal anoniem worden weergegeven. Dit is de standaard DICA werkwijze. De 
ziekenhuizen kunnen deze data zelf aanleveren aan externe partijen, bijv. t.b.v. externe verantwoording 
zoals Soncos. 
 
Onderzoeksaanvragen met DPCA-data worden niet door DICA beoordeeld maar verlopen via de 
wetenschappelijke commissie van de DPCG. Dezelfde wetenschappelijke commissie beoordeelt overigens 
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ook onderzoeksaanvragen voor NKR data over pancreascarcinoom en over onderzoeksaanvragen met 
gegevens en materialen in de PancreasParel, de landelijke biobank voor pancreascarcinoom. 

7.3.1.4 NKR/IKNL 
De NKR wordt gebruikt voor epidemiologisch onderzoek, klinische studies en voor onderzoek naar de 
kwaliteit van zorg. De gegevens zijn ook beschikbaar voor het evalueren van screening, oncologische 
richtlijnen en het ontwikkelen van beleid door zorginstellingen en de overheid. IKNL beheert de database. 
 
Dataset van de NKR is deels generiek en deels tumor specifiek. 
De dataset komt tot stand door een multidisciplinaire aanpak waarbij internationale standaarden worden 
gehanteerd. 
Wat betreft de pancreas-items; DPCG en IKNL zijn gezamenlijk eigenaar en hebben beide zeggenschap over 
onderhoud en gebruik.  
IKNL is financierder (deels door een basis subsidie van VWS en deels door extra financiering o.b.v. 
projecten). 
 
NKR is een verplichte aanlevering. De aanlevering wordt met name gedaan door IKNL-medewerkers die op 
zoek gaan naar data in de epd's omdat de ziekenhuizen de data niet gestructureerd (geautomatiseerd) 
kunnen aanleveren. 
In principe zou het niet zo hoeven zijn dat IKNL alle data handmatig zou moeten verzamelen, er zijn veel 
verschillende bronnen (epd, PALGA, Farmaco, huisartsinformatiesysteem (HIS) ect) 

7.3.1.5 Paarse lintje 
Is niet relevant in Nederland. 
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8.  Addendum volledige analyse; Initiatieven 
Standaardisatie Zorginformatie 

Verschillende partijen proberen tot standaardisatie van zorginformatie te komen. 
Hieronder volgt een opsomming van programma’s, projecten, organisaties etc. die proberen, niet perse 
afgestemd op elkaar, zorginformatie algemeen en specifiek voor borstkanker te standaardiseren.  

8.1 Registratie aan de bron 

Registratie aan de bron is een initiatief van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en 
Nictiz. Inmiddels doen ook de NVZ, V&VN en FMS mee. Het programma wordt gefinancierd door het 
Citrienfonds. 
(relevante deelnemende partijen: Nictiz, DICA, IKNL, universitaire ziekenhuizen) 
 
Relevante activiteiten 
1. Het ontwikkelen van zorginformatiebouwstenen (zibs) 

Een zorginformatiebouwsteen beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het 
zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd. Een zorginformatiebouwsteen (zib) omvat 
afspraken over een (medisch) concept, zoals een diagnose of een verrichting. Een zib bestaat uit een 
aantal elementen. Zo is afgesproken dat bij het concept ‘diagnose’ ook de datum hoort waarop de 
diagnose is vastgesteld, de naam van de zorgverlener die de diagnose heeft vastgesteld en de status 
van de diagnose. 
NB: Een zib beschrijft een klinisch concept. Indicatoren kunnen wel afgeleid worden van zibs. 

2. BgZ 
De Basisgegevensset Zorg is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en 
beroepsgroep overstijgend relevant is en die van belang is voor de continuïteit van zorg. De BgZ is 
gedefinieerd op basis van de zorginformatiebouwstenen. Voor de gestandaardiseerde patiëntgegevens 
die onderdeel zijn van de BgZ is zorgbreed afgesproken dat deze met prioriteit toegepast zullen worden 
in zorginformatiesystemen zoals epd’s, ecd’s en pgd’s. 

3. Project Regionale uitwisseling 
Digitale en gestructureerde data uitwisseling tussen de twee ziekenhuizen met twee verschillende  
epd’s.  

4. Project Doeboek 
In het Doeboek wordt de werkwijze beschreven hoe te komen tot een registratie die aansluit bij de 
principes van Registratie aan de bron, te weten: 

- Het zorgproces staat centraal; 
- Gegevens worden tijdens het zorgproces eenduidig vastgelegd, waar mogelijk 

gestructureerd, volgens de standaarden, in het bijzonder de zibs; 
- Het verzamelen van gegevens voor andere doeleinden dan het zorgproces brengt geen extra 

registratielast met zich mee; 
- Gegevens kunnen worden aangeleverd/uitgewisseld conform zibs; 
- De eenduidig vastgelegde gegevens kunnen worden gebruikt voor zorgverlening, 

kwaliteitsregistraties en wetenschappelijk onderzoek (meervoudig gebruik). 
Nb: Doeboek v0.99 is opgeleverd en gepubliceerd en aan de hand van praktijkervaring (pilots) wordt 
toegewerkt naar een 1.0 versie. 

5. Project kwaliteitsregistraties 
In dit project worden de uitvragen van kwaliteitsregistraties geanalyseerd en ‘gemapt’ op het 
zorgproces en de zorginformatiebouwstenen, conform de beschreven werkwijze in het Doeboek met 
als doel de uitvraag van kwaliteitsregistraties aan te laten sluiten bij het primaire zorgproces en de 
(inter)nationale standaarden, zoals de zorginformatiebouwstenen. Waardoor eenmalig, eenduidig 
vastleggen tijdens en ten behoeve van het primaire zorgproces mogelijk wordt en daarmee een 
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automatische aanlevering vanuit het zorgproces aan de betreffende kwaliteitsregistraties mogelijk 
wordt.  

6. Architectuurteam 
Inrichting: Informatiearchitecten umc’s, ziekenhuizen en Nictiz 
Functie: Adviseert het programmamanagement van Registratie aan de bron op architecturaal niveau. 
Het team ontwikkelt producten zoals standaarden en documenten over de toepassing hiervan. Dit 
overleg is de plek waar informatiearchitecten uit verschillende umc’s en ziekenhuizen elkaar vinden 
en kennis en ervaring uitwisselen op het gebied van de informatie architectuur. 

8.2 Citrien Regionale Oncologienetwerken 

Het programma Naar regionale oncologienetwerken wordt gefinancierd door het Citrienfonds. In opdracht 
van het ministerie van VWS worden met dit fonds duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de 
gezondheidszorg ontwikkeld door ZonMw en de Nederlandse Federatie van samenwerkende Universitair 
Medische Centra (NFU). Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker is onze missie. Dat vereist soepele 
samenwerking van alle betrokken zorgverleners. Stimuleren van oncologienetwerken is daarom ons 
belangrijkste speerpunt. 
 
Relevante activiteiten 
1. Implementatie bouwsteen palliatieve zorg/Zorginformatie Palliatieve zorg 

In dit project is een set gegevens ontwikkeld die nodig is voor de optimale zorg aan een patiënt die in 
de palliatieve fase is terechtgekomen. De gegevensset palliatieve zorg sluit waar mogelijk aan bij de 
ontwikkelde landelijke zorginformatiebouwstenen. Ook sluit het aan op het los van dit programma 
ontwikkelde kwaliteitskader palliatieve zorg. 

Pilot borst: Acht ziekenhuizen zijn een samenwerkingsverband aangegaan om uitkomstwaarden te meten 
en te vergelijken op het gebied van borstkanker op basis van de klinische parameters uit de ICHOM set en 
PROMs (op basis van gevalideerde vragenlijsten zoals benoemd in de ICHOM set) met als doel de zorg 
transparant te maken, de zorg te verbeteren en uiteindelijk het gesprek in de spreekkamer te veranderen 
(ook met meenemen van klinische uitkomstwaarden). 
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8.3 Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) 

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft voor 2019-2020 subsidie aangevraagd voor een drietal 
initiatieven, te weten: 
1. Kennisplatform – voor het delen van kennis tussen wetenschappelijke verenigingen op het gebied van 
(kwaliteits)registraties 
2. Verduurzamen kwaliteitsregistraties – binnen deze aanvraag hebben wetenschappelijke verenigingen 
een of meerdere bestaande kwaliteitsregistraties op kunnen geven. Het doel is te komen tot datasets van 
kwaliteitsregistraties die aansluiten bij het primaire zorgproces en de bestaande standaarden. Hierbij 
wordt nauw samengewerkt met Registratie aan de bron. De werkwijze beschreven in het Doeboek is hierbij 
leidend. Intussen zijn er door verschillende wetenschappelijke verenigingen zo’n 35 kwaliteitsregistraties 
aangemeld. De NBCA is er hier een van. 
3. Gestructureerde verslaglegging – het doel van dit initiatief is raamwerken ontwikkelen voor verslagen 
binnen het zorgproces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het operatieverslag. Samen met alle snijdende 
beroepsverenigingen wil men komen tot landelijke raamwerken welke vervolgens per use case ingevuld 
kunnen worden.  
 
Naast de ‘grote’ aanvragen die door de FMS namens verschillende wetenschappelijke verenigingen zijn 
ingediend, lopen er ook initiatieven vanuit wetenschappelijke verenigingen. Er loopt al enige tijd een 
initiatief vanuit de NVvH met de opdracht aan DICA voor gestructureerde operatieverslagen. De colorectale 
keten heeft deze als pilot uitgevoerd in het Radboudumc, op dit moment lopen er gelijke trajecten voor 
operatieverslagen van ovariumcarcinoom en mammacarcinoom. De hoofd-hals keten heeft een aanvraag 
ingediend bij SKMS voor de implementatie van het gedachtengoed van Registratie aan de bron in de 13 
centra waardoor automatisch aanleveren vanuit het primaire zorgproces mogelijk wordt. 

8.4 ICHOM 

ICHOM is een internationaal consortium voor uitkomstmetingen in de zorg, gelieerd aan de Harvard Business 
School, de Boston Consulting Group en het Karolinksa Instituut. Het is in 2012 opgericht. ICHOM publiceert 
meetinstrumenten die worden ontwikkeld door patiënten en professionals samen. ICHOM streeft ernaar om 
in 2017 voor 50% van de ziektelast uitkomstmaten te hebben ontwikkeld. Op dit moment zijn instrumenten 
beschikbaar voor 21 aandoeningen of condities. Hier zitten aandoeningen bij met een hoge 
maatschappelijke ziektelast, maar ook aandoeningen met een wat lagere maatschappelijke ziektelast.  
Het werk van ICHOM is gebaseerd op value based healthcare (waardegedreven zorg). Kwaliteit wordt 
gedefinieerd als het toevoegen van waarde en waarde wordt gedefinieerd als de door de patiënt 
gerapporteerde uitkomsten in relatie tot de kosten van die zorg. Waardegedreven zorg is de zorg met de 
beste uitkomsten voor iedere uitgegeven euro.  
Een van de sets betreft borstkanker. 
ICHOM ontwikkelingen (brief Schippers) 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/02/21/ichom-in-nederland 
Welke ontwikkelingen zijn er op het vlak van uitkomsten?  
In de medisch specialistische zorg wordt door velen gewerkt aan betere indicatoren voor transparantie. 
Dat gaat in golven:  
- We komen van een situatie waarin er een veelheid van verschillende externe uitvragen was  (ZiZo, 

IGZ, zorgverzekeraars, patiënten keurmerken, etc.), vooral proces- en structuurindicatoren werden 
ontwikkeld en er nog weinig verbinding werd gemaakt met het primaire proces en de daarvoor 
ontwikkelde kwaliteitsregistraties.   

- Vandaag de dag zijn diverse uitvragen samengevoegd, parallelle uitvragen stopgezet en is er meer 
coördinatie op het geheel. Naast proces- en structuur indicatoren worden steeds meer uitkomsten 
geregistreerd, zijn deze toenemend beschikbaar, en worden patiënt gerapporteerde uitkomsten 
(PROMs) opgepakt door individuele ziekenhuizen en zbc’s. Verder is de link gelegd tussen registratie 
voor interne verbetering en landelijke transparantie: een groot deel van de openbare informatie is 
afkomstig uit kwaliteitsregistraties.   

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/02/21/ichom-in-nederland
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- Voor de komende jaren staat op de planning om te werken aan het schrappen van dubbelingen in de 
indicatoren en het gezamenlijk leren van het meten en gebruiken van PROMs, het 
registratielandschap meer te ordenen en registratie aan de bron te implementeren.  De door ICHOM 
ontwikkelde sets spelen daar een centrale rol in. Zo wordt vanuit een groot deel van de registraties 
(bijvoorbeeld de DICA registraties) nauw samengewerkt met ICHOM. Nederland is goed 
vertegenwoordigd bij internationale expertteams per aandoening van ICHOM. En de ICHOM sets 
worden in Nederland vaak gebruikt als uitgangspunt bij de ontwikkeling van uitkomstindicatoren en 
PROMs. In de huidige registraties zijn de klinische uitkomstindicatoren van ICHOM al redelijk goed 
geborgd, PROMs nog veel minder.   

 
figuur 14 

8.4.1 ICHOM EN ZORGINSTITUUT NEDERLAND 
Het Zorginstituut heeft gekeken of de invoering van de internationale ICHOM-sets in Nederland kunnen 
bijdragen aan 'samen beslissen'. 
Het ZINL heeft april 2018 een rapport gepubliceerd “ICHOM de heilige graal of routekaart naar meer 
uitkomstinformatie?”  
(https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2018/06/28/ichom-als-versnelling) 
 
Een korte opsomming van een aantal bevindingen genoemd in het rapport, relevant voor het koersboek te 
noemen: 
De implementatie van ICHOM-sets staat in Nederland en internationaal nog in de kinderschoenen. De 
ICHOM-organisatie heeft zich tot nu toe voornamelijk gefocust op het ontwikkelen van de sets, en heeft 
zich minder gericht op de daadwerkelijke implementatie ervan. Nederlandse artsen die betrokken zijn bij 
de ontwikkelfase zijn positief over de opgenomen domeinen in de indicatorensets, maar geven tevens aan 
dat de sets erg omvangrijk zijn. Hierbij geven ze aan dat de implementatie vaak nog niet getest is. 
Betrokken artsen zien mogelijkheden om ICHOM-gegevens te gebruiken om intern te verbeteren en om 
beter samen te beslissen met de patiënt.  
Er zijn belangrijke aandachtspunten bij de implementatie van ICHOM-sets. 
- Knelpunten waar zorgaanbieders tegenaan lopen zijn zowel de (omvang van de) registratie van 

klinische uitkomsten en achtergrond variabelen (case-mix) als de uitvraag van patiënt gerapporteerde 
uitkomsten. 

- De elektronische patiëntendossiers (epd’s) en bestaande kwaliteitsregistraties zijn hier vaak nog niet 
voor uitgerust, uitwisseling van gegevens is nog niet overal mogelijk en de registratie van ICHOM-sets 
komt nu veelal boven op de bestaande registratielast. 

- Het probleem is een gebrek aan centrale regie en visie waardoor de er geen uitwisselingsmogelijkheid 
van gegevens is. Standaarden worden niet afgedwongen. Wel ziet men steeds meer mogelijkheden op 
het gebied van registratie, ook buiten het epd om. Dit betreft bijvoorbeeld centrale applicaties die 
ingezet kunnen worden voor het uitvragen en verwerken van uitkomstmetingen en klinische 
registratiedata  

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2018/06/28/ichom-als-versnelling
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8.4.2 ICHOM EN NICTIZ (UITKOMST GERICHTE ZORG?) 
Nictiz heeft een analyse gedaan waarbij er antwoord is gezocht op de vraag wat er nodig is om ICHOM sets 
in Nederland te implementeren13. Een tweeledige analyse waarbij voor een aantal sets een inhoudelijke 
analyse is gedaan; sluiten de sets aan bij de standaarden die in Nederland gebruikt worden, zoals zibs? 
Hieruit bleek dat 56 % van de geanalyseerde items de informatie goed mapbaar is. Anderzijds is een analyse 
gedaan waarbij vanuit het perspectief van standaardisatie gekeken naar hoe de ICHOM-sets zijn opgesteld. 
Daaruit blijkt dat de ICHOM-sets op zichzelf nog aanscherping behoeven om interne consistentie te 
verbeteren en om interpretatieverschillen te voorkomen. Dat is nodig om eenduidige registratie te 
faciliteren. 

8.4.3 WAARDEGEDREVEN ZORG; NFU-CONSORTIUM KWALITEIT VAN ZORG 
De umc's werken in het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg samen aan hun gezamenlijke ambitie in drie 
programma's. Een van de programma’s is het programma Waarde Gedreven Zorg (zie figuur 15). De acht 
umc’s werken in dit programma aan de ambitie te verbeteren van de uitkomsten en ervaring van patiënten. 
De NFU heeft bouwstenen voor waardegedreven zorg gepubliceerd, het geeft antwoord op de vraag ‘Hoe 
verbeter je zorgprocessen op basis van uitkomsten?’, door ervaringen van umc's te bundelen in een 
brochure. In het NFU programma Waardegedreven Zorg zetten de umc’s deze uitwisseling van ervaringen 
en kennis voort, rond patiëntengroepen, te beginnen met CVA, borstkanker en schisis waarbij de ICHOM-
sets voor deze ziektebeelden als basis wordt gebruikt. 

 
figuur 15 

8.4.4 ICHOM IN ZIEKENHUIZEN 
Het Erasmus MC heeft in haar lange termijn strategie Koers 18 als ambitie 'Meer waarde toevoegen voor 
de patiënt’. Onder de noemer Waardegedreven zorg streeft men naar de beste uitkomsten voor de patiënt, 
tegen de laagste kosten en op een patiënt gerichte manier. Het Erasmus MC werkt met het Expertiseteam 
Waardegedreven zorg, om implementaties te ondersteunen.  
 
Santeon (voorheen Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen) is in 2007 opgericht om open samenwerking 
tussen de zeven Santeon ziekenhuizen te stimuleren, met als doel de medische zorg te verbeteren door 
continue vernieuwing. 
Al jaren verzamelen, analyseren en publiceren ze uitkomsten van verschillende oncologische 
behandelingen in de Santeon ziekenhuizen. Sinds voorjaar 2016 benutten ze deze data om de zorg die ze 

                                                   
13 https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/08/Onderzoeksrapport-ICHOM-Nictiz-1.pdf 
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bieden, continu te verbeteren. Ze maken daarbij gebruik van de Value-based health Care methode 
(VBHC). De borstkankerprofessionals van de zeven ziekenhuizen zijn in 2016 met de VBHC verbetercyclus 
gestart.  
Nu, anderhalf jaar na de start, worden de resultaten van deze werkwijze zichtbaar.  
Verbetering in de zorg voor borstkanker in de Santeon ziekenhuizen: 

1. Sneller naar huis na borstsparende operatie 
2. Beter meebeslissen over de behandeling 
3. Minder heroperaties 
4. Patiënten praten mee over verbeteringen 

8.5 IKNL en NKR 

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en 
palliatieve zorg met de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) als belangrijkste basis. De NKR is de enige 
oncologische registratie in Nederland met gegevens van alle kankerpatiënten. IKNL beheert deze 
registratie. De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) genereert data om de zorg te evalueren. De gegevens 
worden door speciaal opgeleide datamanagers van IKNL in de ziekenhuizen verzameld op basis van 
informatie in het medisch dossier. Zij hebben hiervoor toestemming van de ziekenhuizen.  
De expertgroepen reflecteren op de gegevens uit de NKR, waarop zij kunnen besluiten tot 
kwaliteitsinitiatieven, het scherper stellen van normen of de herziening van een richtlijn. 
Als onafhankelijk instituut biedt IKNL ondersteuning bij het verbeteren van de oncologische en palliatieve 
zorg. IKNL ondersteunt multidisciplinaire expertgroepen bij het opstellen en/of onderhouden van 
oncologische richtlijnen.  
 
Informatiestandaard in ART-DECOR:  
De informatiestandaard Mammacarcinoom beschrijft in de basis voor het zorgproces relevante gegevens 
(concepten) en op welke wijze deze gegevens vastgelegd dienen te worden. 
De Informatiestandaard Mammacarcinoom is primair gebaseerd op de vigerende richtlijn, conform de eis 
van het toetsingskader kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten (Zorginstituut Nederland). De 
Informatiestandaard is aangevuld met resultaten van analyses van MDO-verslagen (multidisciplinair 
overleg) en de gegevensset van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). 
De informatiestandaard is gepubliceerd in ART-DECOR. 
ART-DECOR is een open source ontwikkelingstool. Nictiz gebruikt deze tool bij het opstellen, beheren en 
beschikbaar stellen van informatiestandaarden. ART-DECOR sluit aan op de drie fasen in het 
ontwikkelproces van een informatiestandaard: voorbereiding, ontwerp en realisatie. 
 
Per concept is een definitie opgesteld. Daarnaast zijn, waar mogelijk, de concepten en hun waardenlijsten 
voorzien van een codering middels SNOMED CT, LOINC, TNM of anderszins relevant coderingstelsel. Hiermee 
faciliteert de informatiestandaard gestructureerde verslaglegging binnen de oncologie en meervoudig 
gebruik van gegevens uit het zorgproces. 

8.6 IKNL en NABON 

Het Nationaal Mammacarcinoom Overleg Nederland (NABON) is een landelijk multidisciplinair 
overlegorgaan van medisch specialisten die betrokken zijn bij de screening, diagnostiek, behandeling, 
follow-up en nazorg van patiënten met mammacarcinoom. Het NABON wordt hierbij ondersteund door 
de wetenschappelijke commissie van de NBCA (NABON Breast Cancer Audit) en IKNL.  
De wetenschappelijke commissie van de NBCA bestaat uit twintig leden die gemandateerd zijn vanuit alle 
relevante wetenschappelijke verenigingen, aangevuld met vertegenwoordigers vanuit de 
Mammacarcinoomvereniging Nederland (BVN), Zorgverzekeraars Nederland, DICA/MRDM en IKNL. De 
commissie valt onder de NABON en wordt ondersteund door IKNL.  
 

https://www.iknl.nl/cijfers/de-nederlandse-kankerregistratie
https://www.iknl.nl/cijfers/over-cijfers
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De belangrijkste taken zijn onderhoud en up-to-date houden van de NBCA-indicatorenset. Het streven van 
de commissie is de registratielast zo laag mogelijk te houden (beperken van het aantal indicatoren) en een 
zichtbare verbetering in de kwaliteit van zorg te bewerkstelligen 
De richtlijnen zijn vertaald naar digitale beslisbomen die in Oncoguide worden gepubliceerd.  
De kern van Oncoguide bestaat uit digitale beslisbomen gebaseerd op de richtlijn Borstkanker en 
expertprotocollen vertaald in de door het NABON goedgekeurde informatiestandaard Borstkanker. 

8.7 MDO borstkanker-formulier (in Epic) 

Om het proces rondom het multidisciplinair overleg verder te optimaliseren, is een MDO-
borstkankerformulier ontwikkeld op basis van de informatiestandaard borstkanker. Dit formulier 
structureert de voorbereiding, bespreking en verslaglegging. Uit een pilot van het Amphia Ziekenhuis in 
Breda blijkt dat na invoering het MDO beter was voorbereid en dat het verslag vollediger was. Het 
ziekenhuis houdt daarom vast aan de nieuwe werkwijze. Binnenkort zal ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis 
het MDO-borstkankerformulier in gebruik nemen.  
In het Amphia Ziekenhuis worden alle borstkankerpatiënten nu volgens de nieuwe werkwijze besproken. 
Het MDO-borstkankerformulier is hiervoor geïntegreerd in het epd van Epic. De ontwikkeling en 
implementatie van het MDO-formulier maakt onderdeel uit van het project OncolinQ van IKNL. 
(https://iknl.nl/over-iknl/nieuws/nieuws-detail/2018/10/30/informatiestandaard-borstkanker-levert-
bijdrage-aan-innovatief-mdo) 

8.8 Gebruikersgroep Chipsoft borstkankerzorg 

De gebruikersgroep Chipsoft (CS) borstkanker is bezig met het ontwikkelen van een MDO formulier, 
inmiddels in vergevorderd stadium. 
Afgevaardigden per CS ziekenhuis hebben hieraan meegewerkt; deels chirurgen, deels radiologen, deels 
oncologen, deels verpleegkundig specialisten, een radiotherapeut en IKNL medewerkers (ondersteunende 
rol). Het MDO formulier is gebaseerd op de huidige richtlijn mammacarcinoom. Een aantal van de 
deelnemers zit ook in die richtlijncommissie en is op de hoogte van de laatste aanpassingen. 

8.9 DPCG 

Momenteel is er door middel van een landelijke stepped-wedge cluster RCT (PACAP-1) een implementatie 
gaande van slimme registratie van gegevens in het primaire zorgproces in radiologieverslagen, 
operatieverslagen, pathologieverslagen en ontslagbrieven. Dit is afgestemd met de beroepsverenigingen, 
dit heeft geleid tot de volgende oplossingen: 

• Radiologieverslag: een checklist is ontwikkeld waar alle relevante items in vermeld zijn. 
• Operatieverslag: alle relevante items staan in een tabel op het einde van het operatieverslag en 

worden direct bij het schrijven van het operatieverslag ingevuld 
• Ontslagbrief: standaard tabel waarin per complicatie wordt aangegeven of deze wel of niet is 

opgetreden 
• Pathologieverslag: met hulp van PALGA is een volledig gestandaardiseerd verslag gemaakt. 

De DPCG wil eerst een stapsgewijze aanpak hanteren bij de gestandaardiseerde registratie en volledig 
primaire registratie van de DPCA gegevens in het zorgproces. Men wil eerst streven naar een cultuur waarbij 
artsen bereid zijn om gestandaardiseerd gegevens te noteren in het epd omdat dit gezien wordt als de 
grootste barrière. Als dit bereikt is zou waarschijnlijk vrij eenvoudig een primaire invoer van gegevens in 
de epd's ingebouwd worden. 
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8.10 DICA  

DICA maakt de kwaliteit van zorg inzichtelijk met betrouwbare vergelijkingen en analyses. Hierbij werkt 
DICA samen met dokters, patiënten en zorgverzekeraars. DICA richt zich op de landelijke 
kwaliteitsvergelijkingen (benchmarking) van zorgbehandelingen op basis van korte termijn uitkomsten.  
DICA geeft kort-cyclische terugkoppeling aan ziekenhuizen. Deze terugkoppeling bestaat uit 
kwaliteitsinformatie, die is vastgesteld door betrokken beroepsgroepen. Daarnaast zorgt DICA voor een 
doorlevering van indicatoren aan het transparantieportaal. 
DICA gebruikt MRDM als dataverwerker. MRDM ontwerpt, ontwikkelt en beheert registratiesystemen voor 
(onder andere) de kwaliteitsregistraties van DICA.  
 
DICA is begin oktober 2018 gestart met het project “Slim registreren”. Men wil onderdelen van registraties 
clusteren, door registratie overstijgende modules te ontwikkelen voor zoals bijvoorbeeld chirurgische-
oncologie complicatie registratie. DICA geeft aan dat dit hun reactie is op het verminderen van registratie 
last. Het gaat dan bijvoorbeeld om de manier waarop co-morbiditeit of complicaties worden 
gecategoriseerd en ingevoerd. Als dit in verschillende DICA-registraties op dezelfde wijze wordt gedaan 
loont het voor ziekenhuizen de moeite om dit ook in hun eigen elektronisch patiëntendossier te realiseren. 

8.10.1 DICA EN NBCA 
De registratie voor borstkanker is de NBCA. NBCA staat voor NABON Breast Cancer Audit. Deze audit 
registreert de verrichte borstkankerdiagnostiek en –behandelingen en de resultaten hiervan. De NBCA-
registratie is een initiatief van het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) met gemandateerde 
leden van alle beroepsverenigingen betrokken bij de diagnostiek en behandeling van borstkanker. Het 
betreft borstkankerchirurgen, radiologen, pathologen, radiotherapeuten, internist-oncologen en plastisch 
chirurgen. Hierbij zijn ook vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen betrokken. 
Ziekenhuizen kunnen ervoor kiezen zelf gegevens in te voeren in de NBCA via de webbased invoermodule 
van DICA of de data in te laten voeren door medewerkers van de NKR (Nederlandse Kanker 
Registratie/IKNL). 

8.10.2 RELATIE NBCA (DICA) EN NKR (IKNL) 
In 2011 is de NKR uitgebreid met alle items die nodig zijn voor het berekenen van de NBCA-indicatoren. 
IKNL registreert deze gegevens voor álle ziekenhuizen in Nederland en levert deze gegevens uitsluitend op 
verzoek van de ziekenhuizen door aan DICA/MRDM. 
Het doel is om in de nabije toekomst de gegevens voor NBCA te verzamelen in een registratiesysteem. 
Vanuit dit systeem voorziet DICA zowel de NBCA als de NKR van data.  

8.11 EPD leveranciers 

Er zijn vele partijen die zich bezig houden met standaardisatie en harmonisatie van gegevens. Maar al deze 
partijen hebben geen contracten met de leveranciers zoals Chipsoft of Epic, en kunnen dus geen opdracht 
geven om gegevenssets op te nemen in hun systemen. Dat is de verantwoordelijkheid van de 
gebruikers(groepen) en ziekenhuizen als klant van de epd leveranciers.  
Draagvlak onder de gebruikers  betekent dat er een grotere stem is naar de leveranciers, want dan is het 
niet ‘alleen’ één zorgorganisatie die deze vraag stelt, maar dan is het heel (tumor specifiek) Nederland 
die aanklopt bij de leveranciers. De bundeling van deze vraag zou door een werkgroep of derde partij 
kunnen gebeuren namens de gebruikers. 

8.12 Verrichtingen – en Diagnosethesaurus  

De Nederlandse ziekenhuizen en umc's zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Diagnosethesaurus 
en de Verrichtingenthesaurus. Om dit te faciliteren, is in overleg met de NVZ en de NFU in 2016 de 
Klankbordgroep Registratiestandaarden opgericht.  
De Klankbordgroep Registratiestandaarden is samengesteld uit informatie-architecten, 
zorgadministrateurs en epd-experts van zorginstellingen, de FMS en Dutch Hospital Data (DHD). De 
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Klankbordgroep komt vier keer per jaar bij elkaar om te adviseren over de implementatie, het gebruik en 
de doorontwikkeling van de thesauri. 
De adviezen van de klankbordgroep worden meegenomen in de besluitvorming over onder meer de 
doorontwikkeling van de thesauri. Daarnaast worden ze verwerkt in documentatie over de thesauri (zoals 
richtlijnen en implementatiehandreiking) en procedures (zoals het wijzigingsproces). 
(https://www.dhd.nl/producten-diensten/verrichtingenthesaurus/Paginas/klankbordgroep-
registratiestandaarden.aspx) 
  

https://www.dhd.nl/producten-diensten/verrichtingenthesaurus/Paginas/klankbordgroep-registratiestandaarden.aspx
https://www.dhd.nl/producten-diensten/verrichtingenthesaurus/Paginas/klankbordgroep-registratiestandaarden.aspx
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9. Addendum volledige analyse; Initiatieven 
harmonisatie zorgprocessen incl. registratie van 
gegevens 

9.1 Borstkanker  

A. NABON 
NABON is een groep met multidisciplinaire afvaardiging van de verschillende wetenschappelijke 
verenigingen, specifiek voor borstkanker. 
 
De NABON is medio 2018 een Werkgroep Standaardisatie dossier gestart, waarvan Dr. Maud Bessems 
voorzitter is. De werkgroep zoekt nauwe samenwerking met de Citrienprogramma's Registratie aan de 
bron & Regionale oncologienetwerken, met als doel zoveel mogelijk aansluiting te realiseren bij 
bestaande standaarden. Of standaarden te ontwikkelen die passen bij de principes van Registratie aan 
de bron. Men streeft naar landelijke eenheid in dossiervorming voor borstkanker in alle gebruikte 
informatiesystemen. 
 
Richtlijncommissie 
Revisie van de richtlijn wordt gedaan door een multidisciplinaire werkgroep, bestaande uit 
gemandateerde vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die met borstkanker te maken 
hebben, samen met twee afgevaardigden van de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN). De revisie 
is uitgevoerd door een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van meerdere wetenschappelijke- en 
beroepsverenigingen, NABON en van patiëntenorganisatie BVN. Deze werkgroep wordt procedureel en 
secretarieel ondersteund door (IKNL).  
 

B. Citrien Oncologienetwerken 
A. Project: Basisset kwaliteit borstkanker 

https://www.oncologienetwerken.nl/projecten/basisdossier-oncologie/basisset-kwaliteit-
borstkanker 
Acht ziekenhuizen, waaronder het Erasmus MC, verbeteren systematisch de borstkankerzorg in 
hun regio. Ze benchmarken hun uitkomsten met een set kwaliteitsindicatoren die ze eerder 
samen hebben opgesteld. 
Dit borstkankernetwerk loopt voorop bij het invoeren van Value Based Healthcare in de 
spreekkamer. Er wordt gewerkt aan een handboek, zodat andere oncologienetwerken kunnen 
profiteren van de opgedane kennis en ervaring. 
Het project richt zich op het invoeren van de set kwaliteitsindicatoren (PROM’s), het 
daadwerkelijk uitwisselen van gegevens en het inrichten van een kwaliteitscyclus. Al deze 
stappen leiden ertoe dat de zorg daadwerkelijk verbetert. 
Het project beoogt de ontwikkeling van een dashboard. DHD is hierin de technische partner. 

B. Oncologienetwerk West-Nederland 
In dit project is gekeken naar welke gegevens idealiter al bij het eerste MDO bekend zijn om een 
completer beeld van de patiënt te hebben (meer dan alleen de tumor specifieke informatie). De 
gedachte hierbij is dat dit leidt tot behandeladviezen die beter aansluiten bij de patiënt ‘als 
geheel’. Het eindresultaat is een tumor overstijgende gegevensset die in pilotvorm is getest bij 
een aantal borstkankerpatiënten. 
  

https://www.oncologienetwerken.nl/projecten/basisdossier-oncologie/basisset-kwaliteit-borstkanker
https://www.oncologienetwerken.nl/projecten/basisdossier-oncologie/basisset-kwaliteit-borstkanker
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9.2 Pancreascarcinoom 

Bij pancreascarcinoom zijn er veel initiatieven gaande om het primaire zorgproces te harmoniseren. Waar 
mogelijk wordt dit gedaan binnen landelijk wetenschappelijk onderzoek om op die manier ook  het effect 
aan te kunnen tonen van deze harmonisatie, enkele voorbeelden: 
1. PACAP-1 trial: landelijke stepped-wedge cluster RCT waarbij meerdere items uit de richtlijn (gericht 

op chemotherapie gebruik, shared-decision making, voeding en galwegdrainage bij obstructie) 
geïmplementeerd danwel geoptimaliseerd worden in alle 17 regio’s voor pancreascarcinoom zorg in 
Nederland waarbij de 17 centra voor pancreascarcinoom-chirurgie telkens een centrale rol vervullen 
regionaal. Alle gegevens worden geregistreerd door de NKR. 

2. PORSCH trial: landelijke stepped-wedge cluster RCT waarbij landelijk een algoritme voor optimale 
detectie en behandeling van complicaties van chirurgie voor pancreascarcinoom wordt 
geïmplementeerd, idem aan de PACAP-1 trial in 17 regio’s. 

3. PROMS in de spreekkamer: op landelijk niveau wordt patiënten om toestemming gevraagd om 
levenslang a 3 maanden PROMS lijsten digitaal of op papier in te vullen. Een project is gestart om deze 
gegevens in de spreekkamer gespiegeld te kunnen krijgen ter beoordeling van eventuele veranderingen 
in de situatie. 
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10.  Addendum volledige analyse; Initiatieven 
digitale gegevensuitwisseling 

10.1 Citrien Oncologie netwerken & Registratie aan de bron 

XDS (Cross-enterprise Document Sharing) is een internationale standaard voor digitale 
gegevensuitwisseling. Deze standaard wordt door de organisatie IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) 
wereldwijd uitgezet. Dankzij IHE-XDS profielen kunnen zorginstellingen veilig gegevens uitwisselen met 
systemen van andere zorginstellingen die ook ‘XDS praten’. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om data los 
te koppelen van applicaties en worden zorginstellingen niet gedwongen voor één specifieke applicatie te 
kiezen. 

10.2 Informatieberaad zorg  

Om zorggegevens veilig en betrouwbaar te kunnen delen is een duurzaam informatiestelsel voor de zorg 
nodig. Het Informatieberaad Zorg is opgericht om afspraken, standaarden en voorzieningen te maken voor 
dit informatiestelsel. 
Gezamenlijk werken de leden (Actiz, FMS, GGZ NL, InEen, KNGF, KNMP, LHV, NFU, NHG, NVZ, 
Patiëntenfederatie NL, V&VN, VGN, VNG, VWS en ZN) van het Informatieberaad samen aan een duurzaam 
informatiestelsel in de zorg.  

 

 
figuur 16 
 
Om richting te geven aan de ontwikkeling van een duurzaam informatiestelsel in de zorg, heeft het 
Informatieberaad Zorg vier 'outcome doelen' vastgesteld: 
1. Medicatieveiligheid 
2. Patiënt centraal 
3. Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling 
4. Eenmalig vastleggen van gegevens 

Uitwerking 0utcome doel 3 (Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling) 
Per 1 januari 2020 dragen zorgverleners altijd de gegevens die nodig zijn voor goede zorg en 
behandeling van een patiënt digitaal, gestandaardiseerd, beveiligd en, tenzij dat onmogelijk is, met 
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toestemming van de patiënt, over aan andere bij het zorgproces van die patiënt betrokken 
zorgverleners. 
(bron: https://www.informatieberaadzorg.nl/outcomedoelen/overdacht 
 
Uitwerking 0utcome doel 4 (Eenmalig vastleggen van gegevens) 
Vanaf 1 januari 2021 vormt het primaire zorgproces de basis voor gegevensvastlegging in de zorg en 
worden vastgelegde gegevens hergebruikt voor declaratie, onderzoek, kwaliteitstransparantie 
en governance. 
(bron: https://www.informatieberaadzorg.nl/outcomedoelen/vastleggen) 

10.3 De architectuurboard Zorg 

De Architectuurboard Zorg is een onderdeel van het Informatieberaad en beoordeelt de voorstellen die het 
werkveld en de expertcommunities indienen, en geeft op basis daarvan advies aan het Informatieberaad 
Zorg. 
De Architectuurboard beoordeelt de voorstellen op samenhang, technische haalbaarheid, risico’s, 
betaalbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Het expert-advies dat daaruit volgt, levert een belangrijke 
bijdrage aan de realisatie van een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Het helpt de gestelde doelen 
te realiseren, volgens een set van coherente afspraken. 

10.4 Transparantie portaal  

https://transparantieportaalzorg.nl/informatie/ 
Het Transparantieportaal Zorg is een portaal waarmee ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra 
eenvoudig informatie over de kwaliteit van zorg kunnen delen met partijen buiten het ziekenhuis. Elk jaar 
stellen afgevaardigden van medische beroepsgroepen, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra samen 
met zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid vast wat een indicatie is van goede zorg: de 
zogenoemde kwaliteitsindicatoren.  
In het Transparantieportaal Zorg zien zorginstellingen hoe zij scoren op deze kwaliteitsindicatoren en 
kunnen ze aangeven welke andere partijen deze informatie mogen ontvangen. 
De informatie in het Transparantieportaal Zorg komt tot stand uit drie verschillende bronnen: 
– Er is informatie beschikbaar uit DICA-kwaliteitsregistraties 
– Er is informatie beschikbaar uit de PatientInvolvedkwaliteitsregistratie DCPR 
– Er is informatie beschikbaar uit de SONCOS- en NVvH-minimumnormen 

  

https://www.informatieberaadzorg.nl/outcomedoelen/vastleggen
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11. Addendum volledige analyse; Governance  

11.1 Hoofdlijnenakkoord 

In het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 is een voornemen opgenomen om de 
governance rondom kwaliteitsregistraties te organiseren.  
§2.3 Uit het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022:  
v) Het landschap van kwaliteitsregistraties is complex. Partijen stellen, in samenwerking met 
Zorginstituut Nederland, vóór 1 juli 2018 een onafhankelijke commissie in die verkent hoe te komen tot 
een efficiënt werkende governance ten behoeve van kwaliteitsregistraties en de daaruit voortvloeiende 
dataverzameling. Hierbij betrekt de commissie de kennis en ervaring van bijvoorbeeld andere OESO-
landen. De commissie brengt uiterlijk 1 november 2018 advies uit aan VWS. In overleg met partijen bepaalt 
VWS wat de vervolgacties moeten zijn. (volledig hoofdlijnenakkoord bijlage C) 
Daarom is er een onafhankelijke commissie 'Governance van Kwaliteitsregistraties' door VWS ingesteld, die 
naar verwachting 1 maart 2019 een advies zal uitbrengen. 
De opdracht die deze commissie heeft gekregen is om nadrukkelijk aandacht te hebben voor (het 
verminderen van) de complexiteit en de administratieve lasten die het gevolg zijn van het grote aantal 
databewerkers. Er wordt van de commissie verwacht dat zij de huidige governance structuur rond het 
beheer en bewerking van kwaliteitsgegevens in de zorg, inclusief het gebruik van databronnen beschrijft. 
Het tweede deel van de opdracht is om meerdere scenario's te beschrijven voor een efficiënte en 
toekomstbestendige governance ten behoeve van de kwaliteitsregistraties en de daaruit voortvloeiende 
dataverzameling. 

11.2 SONCOS 

SONCOS geeft aan dat er verschillende partijen zijn die de richtlijnontwikkeling kunnen ondersteunen, 
maar dat het ontbreekt aan een platform voor beroepsverenigingen van waaruit de te ontwikkelen of 
onderhouden richtlijnen kunnen worden gecoördineerd en geprioriteerd. Deze prioritering behoort volgens 
SONCOS bij de taken van de wetenschappelijke verenigingen en kan vanwege het multidisciplinaire 
karakter bij SONCOS worden belegd. Dit is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie waarin het 
niet altijd duidelijk is wie met welk mandaat deze prioriteringsbesluiten neemt. 
 
Bij onderhoud en ontwikkeling van richtlijnen is tumorspecifieke multidisciplinaire samenwerking 
essentieel. De gemandateerde experts uit de verschillende disciplines betrokken bij de diagnostiek en 
behandeling van het desbetreffende tumortype moeten worden gefaciliteerd om richtlijnen regelmatig te 
kunnen updaten. 

11.3 DICA 

DICA geeft aan dat een kwaliteitsregistratie onderdeel moet zijn van het zorgproces. Er dient volgens DICA 
een publieke (nuts) instantie te worden ingesteld, oncologie overstijgend. DICA is voorstander van 1 
centrale verwerker die de gegevens verzamelt met centrale regie door partijen als NFU, NVZ, ZN en FMS. 
Kwaliteitsregistraties zijn gepositioneerd aan de achterkant en hebben specifieke toegang voor specifiek 
doelen. 
Doordat een centrale verwerker wordt opgericht, welke tussen de bronhouders (ziekenhuizen) en 
kwaliteitsinstituten (kwaliteitsregistraties zoals NHR, LROI, IKNL, DICA etc) gepositioneerd wordt, kunnen 
daar grote issues als privacy, security, juridische inbedding en koppelingen goed opgepakt worden. Dit zou 
naar de mening van DICA als een nutsvoorziening gepositioneerd en gefinancieerd dienen te worden. 
DICA heeft aangegeven dat het creëren van draagvlak onder de belanghebbenden ongelofelijk belangrijk 
is om de implementatie van een governancestructuur te bewerkstelligen. De projectgroep deelt deze 
mening en ziet het creëren van draagvlak als onderdeel van het implementatietraject. 
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11.4 IKNL & Nictiz 

IKNL en Nictiz zijn bezig met het ontwikkelen van een governancemodel t.b.v. informatiestandaarden. 
Dit voorstel is ten tijde van het schijven van het koersboek, in ontwikkeling en dus niet voldoende 
inzichtelijk om op te nemen in het Koersboek. 

11.5 Multidisciplinaire landelijke tumorwerkgroepen 

Voor elke tumorsoort bestaat er een landelijke tumorwerkgroep gecoördineerd door IKNL (zie figuur 17), 
die verantwoordelijk is voor richtlijn ontwikkeling. 
IKNL implementeert de richtlijnen actief en meet het gebruik ervan middels de Nederlandse 
Kankerregistratie. De uitkomst van deze meting wordt gebruikt bij het reviseren van richtlijnen. De 
landelijke tumorwerkgroepen van IKNL geven aan wanneer revisie noodzakelijk is en voeren de revisie uit 
(Bron: www.oncoline.nl). 

 
figuur 17. Bron IKNL 

 

11.6 Citrien Regionale oncologienetwerken 

Het projectteam heeft 01-02-2019 een ronde tafelbijeenkomst georganiseerd waarbij in een breed 
gezelschap, twee belangrijke vragen in een open en informele discussie besproken zijn. Te weten;  
1. Wie gebruiken de gegevens die geregistreerd worden en met welk doel?  
2. Wie stelt de gegevensset samen?   

De genodigden waren een afvaardiging van de Taskforce, Registratie aan de Bron, NFK, IKNL, DICA, SONCOS 
en de FMS. Helaas is DICA niet in de gelegenheid geweest om een afvaardiging deel te laten nemen, maar 
heeft wel input kunnen leveren inzake dit onderwerp tijdens een telefonisch gesprek. En heeft de FMS en 
Soncos laten weten het onderwerp een warm hart toe te dragen, maar van mening te zijn dat deze 

http://www.oncoline.nl/
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bijeenkomst overlapt met de vele initiatieven die er al lopen en waar zij ook allen / velen van ons bij 
betrokken zijn. Een nieuwe tafel waar weer over deze onderwerpen gesproken wordt, terwijl de 
uitkomsten van een deel van deze trajecten en afspraken nog niet bekend zijn,  werd op dat moment als 
niet opportuun bestempeld en vreesde men verwarring. 
De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn in verschillende hoofdstukken van dit Koersboek verwerkt. 
 
De conclusie van de projectgroep is dat de governace van harmonisatie in oncologische registraties 2 lagen 
kent; 
1) De governance op het beheer van de gegevensset; het ontwikkelen van de gegevensset en het up to 

date houden van de gegevensset.  
2) De governance op de structuur, oftewel de organisatie van de verschillende professionals. Die als 

verantwoordelijkheid hebben toe te zien op naleving van de afspraken zoals manier van registreren, 
het gebruik van standaarden, bijv. mate van integratie in de verschillende systemen en het gebruik 
van de geregistreerde data. Maar ook ene taak hebben in het coördineren en prioriteren van de 
ontwikkeling en het onderhoud van de gegevenssets. 

ad.1: Een gegevensset moeten meerdere doelen dienen:  
– Verbeteren zorgproces. 
– Financiële inzichten geven. 
– Informatie leveren met betrekking tot capaciteit. 
– Moet kwaliteit transparant maken voor de patiënt. 
– T.b.v. epidemiologie. 
Randvoorwaarde voor een goede geharmoniseerde registratie is dat er een gegevensset wordt vastgesteld, 
die door alle betrokken partijen omarmd wordt.  
Dit proces moet uitgevoerd worden door een werkgroep, per tumorgroep, met mandaat waarin alle 
betrokken disciplines in zijn vertegenwoordigd. Wat betreft de medische afvaardiging,  bij voorkeur 
afvaardiging van de verschillende wetenschappelijke commissies. Maar gezien de doelen die een 
gegevensset dient is het ook noodzakelijk om de professionals vanuit de bedrijfsmatige en financiële hoek 
een rol te geven in deze werkgroep. 
Deze groep moet in balans zijn, bijv. niet alleen maar academische professionals, maar alle niveaus moeten 
betrokken worden dus ook bijv. een casemanager en/of verpleegkundige.. 
Wat de besluitvorming kan helpen is het opnemen van een PDCA cyclus om een bepaalde gegevensset te 
kunnen beoordelen op efficiëntie/meerwaarde. Bijv. kosteneffectiviteit, indien aangetoond wordt dat door 
de registratie een verbetering van kwaliteit is gerealiseerd, dan zou dat kostenbesparing kunnen opleveren. 
Of berekenen hoeveel de registratie kost en wat is de investering in het ziekenhuis (business case per 
registratie). 
 
Tevens is het noodzakelijk om afspraken te maken over het verzamelproces (zoals de tijdsinvestering). 
Ziekenhuizen samen met een onafhankelijke instelling zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van de 
gegevens, waarbij de manier van aanleveren geoptimaliseerd moet worden. 
En waarbij het mogelijk moet zijn om nuances aan te brengen (bijv. over proces).  
Als er binnen het netwerk gemeten kan worden, zou heel wenselijk zijn. Data wordt dan gedeeld om te 
tonen dat men doet wat is afgesproken. 
 
Ad. 2: Toezicht op afspraken: 
Om te komen tot een langdurig duurzaam systeem om gegevenssets vast te stellen, te registreren, 
uitkomsten te vergelijken, innoveren en bijstellen, is een plan-do-check-act cyclus nodig die gecoördineerd 
wordt door een ondersteunende partij. 
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Bijlage A:  Afkortingen 

API Application Programming Interface 
BgZ Basisgegevensset Zorg 
CS Chipsoft 
DICA Dutch Institute for Clinical Auditing 
DHD Dutch Hospital Data 
EPD Elektronisch Patiënten Dossier 
DPCA Dutch Pancreatic Cancer Audit 
DPCG Dutch Pancreatic Cancer Group 
FHIR Fast Health Interoperability Resources 
FMS Federatie Medisch Specialisten 
HIS Huisartsinformatiesysteem 
ICHOM International Consortium for Health Outcomes Measurement 
ICT informatie- en communicatietechnologie 
IKNL integraal kankercentrum Nederland 
MDO multi disciplinair overleg 
MRI Magnetic resonance imaging  
NABON Nationaal Mammacarcinoom Overleg Nederland 
NBCA NABON Breast Cancer Audit 
NFU Nederlandse Federatie van umc's 
NKR Nederlandse Kankerregistratie 
NTvG Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
PACAP Dutch Pancreatic Cancer Project 
PACS Picture Archiving and Communication System 
PALGA Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief 
PDCA Plan, Do, Check en (Re-) Act 
PREMS Patient Reported Experience Measures 
PROMS Patient Reported Outcome Measures 
RCT Randomized Controlled Trial 
RSO Regionale Samenwerkingsorganisatie 
SKMS Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten 
SONCOS Stichting oncologische samenwerking 
UMC Universitair Medisch Centrum 
V2H Value2Health 
VBHC Value based healthcare 
V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
XDS Cross-Enterprise Document Sharing 
zib Zorginformatiebouwsteen 
ZINL Zorginstituut Nederland 
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Bijlage B:  Resultaten Enquête 
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Bijlage C:  Bestuurlijk akkoord medisch specialistisch 
zorg 2019t/m 2022 

 



 

Regionale Oncologienetwerken  

april 2018-mei 2019 versie 1.4 

63 

  



 

Regionale Oncologienetwerken  

april 2018-mei 2019 versie 1.4 

64 

 
  



 

Regionale Oncologienetwerken  

april 2018-mei 2019 versie 1.4 

65 

 
 
 
  



 

Regionale Oncologienetwerken  

april 2018-mei 2019 versie 1.4 

66 

 
  



 

Regionale Oncologienetwerken  

april 2018-mei 2019 versie 1.4 

67 

  



 

Regionale Oncologienetwerken  

april 2018-mei 2019 versie 1.4 

68 

  



 

Regionale Oncologienetwerken  

april 2018-mei 2019 versie 1.4 

69 

  



 

Regionale Oncologienetwerken  

april 2018-mei 2019 versie 1.4 

70 

  



 

Regionale Oncologienetwerken  

april 2018-mei 2019 versie 1.4 

71 

  



 

Regionale Oncologienetwerken  

april 2018-mei 2019 versie 1.4 

72 

  



 

Regionale Oncologienetwerken  

april 2018-mei 2019 versie 1.4 

73 

 
 

 



 

Regionale Oncologienetwerken 74 

april 2018-april 2019 versie 1.2 

Bijlage D:  Landelijke zorginhoudelijke (niet financiële) registraties 

d.d. november 2017 
Nr Onderwerp/ 

specialisme 
Databank/ registratie Type zorginhoudelijke 

registratie 
Beheerder/ opdrachtgever Beschrijving 

1 Acute zorg Landelijke Traumaregistratie (LTR) Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

IVZ medical audits (in opdracht van 
Landelijk Netwerk Acute Zorg) 

Registratie van ongevalpatiënten en traumazorg. 

2 Acute zorg Letsel Informatie Systeem (LIS) Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

Stichting VeiligheidNL Registratie van persoons-, toedracht- en letselgegevens van 
ongevalsslachtoffers en zieken die zich voor behandeling 
melden bij een SEH. 

3 Anesthesiologie Landelijke complicatieregistratie NVA Landelijke complicatie, 
incidenten en bijwerkingen 
registraties 

Nederlandse vereniging voor 
Anesthesiologie 

Complicatieregistratie Anesthesiologie 

4 Chirurgie Bariatrie (DATO) Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting DICA De DATO staat voor Dutch Audit for Treatment of Obesity. Deze 
audit registreert de resultaten van verschillende vormen van 
bariatrische chirurgie. 

5 Chirurgie Landelijke Heelkundige 
complicatieregistratie (LHCR) 

Landelijke complicatie, 
incidenten en bijwerkingen 
registraties 

Nederlandse Vereniging voor 
Heelkunde 

Complicatieregistratie heelkunde 

6 Chirurgie Leverchirurgie (DHBA) Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting DICA Klinische registratie leverchirurgie 

7 Chirurgie Pancreaskanker (DPCA) Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting DICA Registratie Pancreaskanker 

8 Chirurgie Dutch Surgical Colorectal Audit  
(DSCA) 

Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting DICA Registratie van de darmkankeroperaties. 

9 Chirurgie Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting DICA Registratie van de chirurgische behandeling van slokdarm- en 
maagkanker. 

10 Chirurgie Dutch Hip Fracture Audit (DFHA) Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting DICA   
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11 Farmacologie Landelijke registratie en evaluatie van 
medicijn bijwerkingen (Lareb) 

Landelijke complicatie, 
incidenten en bijwerkingen 
registraties 

Nederlands Bijwerkingencentrum 
Lareb 

Registratie van vermoede bijwerkingen van geneesmiddelen, 
zoals gemeld door artsen, apothekers of patiënten. 

12 Farmacologie Centrale Medicatie-incidenten 
Registratie (CMR) 

Landelijke complicatie, 
incidenten en bijwerkingen 
registraties 

Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuisapothekers 

Centrale Medicatie-incidenten Registratie 

13 Geriatrie Deltaplan dementie (Nationaal 
register dementie) i.o. (Nationaal 
Programma Ouderenzorg; minimale 
dataset) 

Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Nationaal deltaplan dementie 
(publiek-private samenwerking) 

Registratie aard en omvang dementie. 

14 Geriatrie Landelijke complicatieregistratie 
klinische geriatrie 

Landelijke complicatie, 
incidenten en bijwerkingen 
registraties 

Nederlandse vereniging voor klinische 
geriatrie 

Complicatieregistratie klinische geriatrie 

15 Hart en vaat 
ziekten 

NCDR: Percutane transluminale 
coronaire angioplastiek (PCi) 

Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting NCDR (National 
Cardiovascular Registry) 

Registratie van zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten. 
Omvat 6 deelregistraties: Pacemakers, ICD (Implantable 
Cardioverter Defibrillator), PTCA (perkutane aortaklep 
vervanging), TAVI (perkutane klep procedure), Ablaties, Acuut 
Coronair Syndroom. 

16 Hart en vaat 
ziekten 

NCDR: Percutane Aortaklep 
vervanging/ implementatie (THI) 

Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting NCDR (National 
Cardiovascular Registry) 

Registratie van zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten. 
Omvat 6 deelregistraties: Pacemakers, ICD (Implantable 
Cardioverter Defibrillator), PTCA (perkutane aortaklep 
vervanging), TAVI (perkutane klep procedure), Ablaties, Acuut 
Coronair Syndroom. 

17 Hart en vaat 
ziekten 

CONgenitale CORvitia (CONCOR) Kwaliteitsregistraties en 
klinische registraties: niet 
landelijk 

CONCOR-Projectgroep Landelijke registratie en DNA-bank van volwassen patiënten 
met een aangeboren hartafwijking. 

18 Hart en vaat 
ziekten 

Meetbaar Beter Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting Meetbaar Beter Registratie van zorgresultaten van de betrokken hartcentra aan 
de hand van uitkomstindicatoren. 
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19 Hart en vaat 
ziekten 

NCDR: Acuut Coronair Syndroom (ACS) Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting NCDR (National 
Cardiovascular Registry) 

Registratie van zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten. 
Omvat 6 deelregistraties: Pacemakers, ICD (Implantable 
Cardioverter Defibrillator), PTCA (perkutane aortaklep 
vervanging), TAVI (perkutane klep procedure), Ablaties, Acuut 
Coronair Syndroom. 

20 Hart en vaat 
ziekten 

NCDR: Ablatie Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting NCDR (National 
Cardiovascular Registry) 

Registratie van zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten. 
Omvat 6 deelregistraties: Pacemakers, ICD (Implantable 
Cardioverter Defibrillator), PTCA (perkutane aortaklep 
vervanging), TAVI (perkutane klep procedure), Ablaties, Acuut 
Coronair Syndroom. 

21 Hart en vaat 
ziekten 

NCDR: Pacemaker (DIPR) Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting NCDR (National 
Cardiovascular Registry) 

Registratie van zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten. 
Omvat 6 deelregistraties: Pacemakers, ICD (Implantable 
Cardioverter Defibrillator), PTCA (perkutane aortaklep 
vervanging), TAVI (perkutane klep procedure), Ablaties, Acuut 
Coronair Syndroom. 

22 Hart en vaat 
ziekten 

NCDR: Implanteerbare cardioverter 
defibrillator (ICD) 

Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting NCDR (National 
Cardiovascular Registry) 

Registratie van zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten. 
Omvat 6 deelregistraties: Pacemakers, ICD (Implantable 
Cardioverter Defibrillator), PTCA (perkutane aortaklep 
vervanging), TAVI (perkutane klep procedure), Ablaties, Acuut 
Coronair Syndroom. 

23 Hart en vaat 
ziekten 

BHN Hartinterventie registratie en 
wachtlijstregistratie 

Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

AMC (onder auspiciën van BHN) Registratie van medische gegevens van hartinterventies 
(openhart operaties, Percutane Coronaire Interventies, 
Kindercardiologische katheterinterventies). Registratie van 
medische gegevens van hartinterventies (mediane/ voorspelde 
wachttijd, aantal cliënten op wachtlijst, aantal clienten dat 
langer dan 2/ 3 maanden wacht) 

24 Hart en vaat 
ziekten  

Risicogewogen mortaliteitsregistratie Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

Nederlandse Vereniging voor 
Thoraxchirurgie (NVT) 

Registratie van ziekenhuissterfte en factoren die bijdragen aan 
overlijdensrisico. 

25 Hematologie Transfusie Reacties in Patiënten Landelijke complicatie, 
incidenten en bijwerkingen 
registraties 

Stichting TRIP Registratie van ongewenste bijwerkingen (transfusiereacties, 
TR) en incidenten bij bloedtransfusie. 

26 Hematologie Population based haematological 
registry for observational studies 
(PHAROS) 

Kwaliteitsregistraties en 
klinische registraties: niet 
landelijk 

HOVON Registratie van de hemato-oncologische zorg, uitbreiding van 
de NKR. 
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27 Implantaten Dutch Breast implant registry (DBIR) Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting DICA Klinische registratie borstimplantaten 

28 Implantaten Landelijke registratie orthopaedische 
implantaten (LROI) 

Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

LUMC Registratie van alle orthopedische heup- en knieimplantaten. 

29 Implantaten Landelijke registratie vaginale 
implantaten 

Landelijke complicatie, 
incidenten en bijwerkingen 
registraties 

Nederlandse Vereniging van Obstetrie 
en Gynaecologie (NVOG) 

Registratie van geplaatste  implantaten (bekkenbodemmatjes) 
en eventuele complicaties. 

30 Intensive care Nationale Intensive Care Evaluatie 
(NICE) 

Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting NICE (bewerking en 
onderhoud bij AMC) 

Registratie van patiënt- en zorggegevens bij intensive care 
units. 

31 Interne 
geneeskunde 

HIV Monitoring Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

Stichting HIV Monitoring Registratie bij patiënten met een HIV infectie. 

32 Interne 
geneeskunde 

Dutch Diagnosis Registration Metabolic 
Diseases (DDRMD/DRMZN) 

Kwaliteitsregistraties en 
klinische registraties: niet 
landelijk 

UMCU Samenwerkingsverband van alle klinische metabole centra in 
Nederland. Gegevens over incidentie, natuurlijk beloop en 
behandeling van metabole ziekten. Tevens gegevens van 
pasgeborenen met afwijkende hielprik. 

33 Interne 
geneeskunde 

Dutch Gastroenterology/ Endoscopy 
Audit (DGEA) 

Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting DICA Dutch Gastroenterology/ Endoscopy Audit  

34 Interne 
geneeskunde 

ERCP registratie (in ontwikkeling) Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

MDL artsen De NVMDL gaat daarom de PERK-studie voortzetten in een 
landelijke Kwaliteitsregistratie ERCP die in de loop van 2014 
wordt ontwikkeld. Deelname aan de kwaliteitsregistratie is 
onderdeel van het ‘Beleidsplan MDL 2013-2018’ van de NVMDL. 

35 Interne 
geneeskunde 

Landelijke complicatieregistratie MDL Landelijke complicatie, 
incidenten en bijwerkingen 
registraties 

Nederlandse vereniging voor Maag-
Darm-Leverartsen 

Complicatieregistratie MDL 
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36 Interne 
geneeskunde 

Landelijke Diabetes Registratie DPARD 
(Dutch Pediatric and Adult Registry of 
Diabetes) 

Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

NIV, NvK, NDF (bewerker MRDM) DM1 en 2 in de 2e lijn 

37 Interne 
geneeskunde 

NIV complicatieregistratie Landelijke complicatie, 
incidenten en bijwerkingen 
registraties 

Nederlandse Internisten Vereniging Complicatieregistratie interne geneeskunde 

38 Kindergeneeskunde Complicatieregistratie 
kindergeneeskunde 

Landelijke complicatie, 
incidenten en bijwerkingen 
registraties 

Nederlandse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde 

Complicatieregistratie kindergeneeskunde 

39 Kindergeneeskunde Kinderchirurgie (EPSA) Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting DICA De zes centra voor kinderchirurgie in Nederland zijn betrokken 
bij de European Pediatric Surgical Audit (EPSA) 

40 Kindergeneeskunde Landelijke registratie 
groeihormoonbehandeling bij kinderen 
(LRG) 

Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting Kind en Groei Registratie van gegevens bij kinderen die met groeihormoon 
behandeld worden. 

41 Kindergeneeskunde Nederlands Signalerings Centrum 
Kindergeneeskunde (NSCK) 

Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

TNO Registratie van zeldzame aandoeningen bij jeugdigen (0-18 
jaar). Maandelijks wordt een meldingskaart naar ziekenhuizen 
gestuurd die kinderartsen invullen. 

42 Kindergeneeskunde Pharmacovigilance for Adverse effects 
in Childhood arthritis (Pharmachild) 

Kwaliteitsregistraties en 
klinische registraties: niet 
landelijk 

UMCU Registratie van lange termijn effecten van geneesmiddelen bij 
kinderen met jeugdreuma. 

43 KNO Landelijke complicatieregistratie 
NVKNO 

Landelijke complicatie, 
incidenten en bijwerkingen 
registraties 

Nederlandse vereniging voor keel-
neus-oorheelkunde en Heelkunde van 
het hoofd-halsgebied 

Complicatieregistratie KNO en heelkunde hoofdhals gebied 

44 KNO Nederlandse Vereniging van Schisis en 
Craniofaciale Afwijkingen (NVSCA) 

Landelijke 
kwaliteitsregistratie 
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45 Chirurgie Dutch Head Neck Audit (DHNA) Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting DICA Deze audit registreert de resultaten van primaire hoofd-
halstumoren. Het doel van deze audit is het meten en 
monitoren van kwaliteit van zorg. Bij deze kwaliteitsregistratie 
staat de keten centraal. 

46 Longziekten Nederlands Tuberculose Register 
(NTR) 

Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

RIVM Registratie van tuberculose en tbc-infecties, en van 
behandeluitkomsten. 

47 Longziekten Nederlandse Cystic Fibrosis Registratie 
(NCFR) 

Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting Nederlandse Cystic Fibrosis Registratie van zorg en behandeluitkomsten aan patiënten met 
CF. 

48 Oncologie Dutch Lung Cancer Audit (DLCA) Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting DICA De Dutch Lung Cancer Audit (DLCA) is de multidisciplinaire 
audit waarin het gehele diagnostische en behandel zorgtraject 
voor patiënten met een longcarcinoom inzichtelijk gemaakt 
wordt. Tot op heden waren er 3 longkankerregistraties: de 
DLRA (radiotherapie voor longcarcinoom), DLSA (longchirurgie) 
en DLSA-T (thoraxchirurgie). 

49 Endoscopy Dutch Registration of Complications in 
Endoscopy (DRCE) 

Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting DICA De Dutch Registration of Complications in Endoscopy (DRCE) is 
een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Maag- Darm- 
en Leverartsen (NVMDL) met als doel een veilige omgeving te 
creëren om endoscopie gerelateerde complicaties te 
registreren. 

50 Microbiologie en 
infectieziekten 

European Antimicrobial Resistance 
Surveillance System (EARSS) 

Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

European Centre for Disease 
Prevention and Control (ECDC) 

Registratie van de gevoeligheid van 7 pathogenen voor 
antibiotica. 

51 Microbiologie en 
infectieziekten 

Infectieziekten Surveillance Informatie 
Systeem – Antibiotica Resistentie (ISIS-
AR) 

Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

RIVM Nationaal surveillancesysteem voor antibioticaresistentie. 

52 Microbiologie en 
infectieziekten 

Nederlands Referentielaboratorium 
voor Bacteriële Meningitis (NRBM) 

Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

AMC Surveillance van bacteriële ziekteverwekkers van meningitis , 
gebaseerd op laboratoriumgegevens. 

53 Microbiologie en 
infectieziekten 

MRSA-surveillance Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

RIVM Registratie van MRSA-isolaten bij patiënten of personeel van 
Nederlandse zorginstellingen. 
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54 Microbiologie en 
infectieziekten 

Preventie van Ziekenhuisinfecties door 
Surveillance (PREZIES) 

Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

RIVM Registratie van zorginfecties (postoperatieve wondinfectie, 
lijnsepsis, specifieke operatietypen, centraal veneuze 
katheters). 

55 Nefrologie Registratie Nierfunctievervanging 
Nederland (RENINE) 

Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Nefrovisie (voorheen Stichting RENINE) Registratie van kerngegevens van dialyse- en 
niertransplantatiepatiënten. 

56 Neurochirurgie Quality Registry Neuro Surgery (QRNS) Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Nederlandse Vereniging voor 
Neurochirurgie 

registratie van de Hypofysetumoren, Gliomen en Hydrocephalus  

57 Neurochirurgie Spinale chirurgie (DSRR) Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting DICA Registratie spinale chirurgie (o.a. hernia's) 

58 Neurologie Dwarslaesie registratie (in 
ontwikkeling) 

Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Dwarslaesie organisatie Nederland 
(DON) 

Keten kwaliteitsregistratie voor traumatische en niet-
traumatische dwarslaesies. 

59 Neurologie Behandeling CVA (CVA benchmark) Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting DICA CVA Benchmark staat voor Cerebro Vasculair Accident 
Benchmark. Deze audit registreert de aantallen patiënten die 
een bloedig dan wel onbloedig cerebrovasculair accident (CVA) 
doormaken of patiënten die een transient ischemic attack (TIA) 
hebben doorgemaakt. Alle patiënten in deze registratie zijn 
opgenomen en behandeld vanwege één of meerdere van 
bovenstaande episodes. 

60 Neurologie Behandeling Parkinson (DPIA) Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting DICA Klinische registratie van behandeling van parkinson 

61 Neurologie Computer Registry of All Myopathies 
and Polyneuropathies (CRAMP) 

Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

Interuniversitair Steunpunt 
Neuromusculair Onderzoek (ISNO) 

Registratie van patiëntkenmerken en diagnoses. 

62 Neurologie Landelijke complicatieregistratie NVN Landelijke complicatie, 
incidenten en bijwerkingen 
registraties 

Nederlandse vereniging voor 
Neurologie 

Complicatieregistratie neurologie 
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63 Oncologie Nederlandse Kankerregistratie (NKR) Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

Integraal Kankercentrum Nederland 
(IKNL) 

Registratie van tumorgegevens van nieuwe maligne 
(kwaadaardige) tumoren en hersentumoren. 

64 Oncologie NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting DICA Registratie van de borstkankerbehandelingen. 

65 Oncologie Dutch Melanoma Treatment Registry 
(DMTR) 

Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting DICA Registratie van de behandeling van huidkanker. 

66 Oncologie Stichting Opsoring Erfelijke Tumoren 
(STOET) 

Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren 
(STOET) 

De stichting houdt een registratie bij van de persoons- en 
medische gegevens van patiënten en risicodragende 
familieleden.  

67 Oogheelkunde Landelijke cataract registratie Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

NOG (Nederlands Oogheelkundig 
Gezelschap) 

Registratie van cataract operaties. 

68 Oogheelkunde Dutch Cataract PROM Registry (DCPR) Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting DICA   

69 Orthopedie Complicatieregistratie ORVECOS Landelijke complicatie, 
incidenten en bijwerkingen 
registraties 

Nederlandse Orthopaedische 
Vereniging 

Complicatieregistratie ORVECOS 

70 Overige Monitor Biovigilantie Landelijke complicatie, 
incidenten en bijwerkingen 
registraties 

Stichting TRIP Registratie van ongewenste voorvallen en bijwerkingen bij de 
toepassing van lichaamsmaterialen. 

71 Overige Doodsoorzakenstatistiek Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

CBS Gegevens omtrent de doodsoorzaken van alle in Nederlandse 
bevolkingsregisters ingeschreven overledenen. 

72 Overige Landelijke Basisregistratie Zorg Landelijke basisregistratie 
zorg 

Dutch Hospital Data (DHD) De Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) vervangt en 
integreert de Landelijke Medische Registratie (LMR) en de 
Landelijke Ambulante Zorg Registratie (LAZR). 
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73 Overige Registratie Klinisch hematologische 
lab gegevens 

Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

Pharmo Registratie van de uitslagen van klinische labverrichtingen. 

74 Overige Niet-natuurlijke dood statistiek (NND) Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

CBS Registratie van op niet-natuurlijke wijze overleden personen, 
waaronder verkeersdoden, zelfdodingen en bedrijfsongevallen. 
Euthanasie is hierbij buiten beschouwing gelaten. 

75 Overige Monitor Nationaal Vergiftigingen 
Informatie Centrum (NVIC) 

Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

Nationaal Vergiftigingen Informatie 
Centrum, UMC Utrecht 

Registratie van acute vergiftigingen. 

76 Pathologie Pathologisch Anatomisch Landelijk 
Geautomatiseerd Archief (PALGA) 

Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

Stichting PALGA Registratie van uitslagen van pathologieonderzoek (histologisch, 
cytologisch, obducties). 

77 Psychiatrie Bijzondere Opname Psychiatrisch 
Ziekenhuis Informatie Systeem 
(BOPZIS) 

Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

IGZ Registratie ten behoeve van de procesvoering in zaken die 
voortvloeien uit de Wet bijzondere opname psychiatrisch 
ziekenhuis (Wet Bopz). 

78 Psychiatrie Landelijke complicatieregistratie NVvP Landelijke complicatie, 
incidenten en bijwerkingen 
registraties 

Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie 

Complicatiregistratie psychiatrie 

79 Radiotherapie Incidentenmeldingen 
radiotherapeutische centra 

Landelijke complicatie, 
incidenten en bijwerkingen 
registraties 

Prevention, Recovery and Information 
System for Monitoring and Analyses in 
RadioTherapy (PRISMA-RT) 

Incidentenmeldingen radiotherapeutische centra 

80 Reumatologie Dutch Rheumatoid Arthritis Monitoring 
(DREAM) 

Kwaliteitsregistraties en 
klinische registraties: niet 
landelijk 

UMC St. Radboud Registratie van de zorg aan reumapatiënten. 

81 Reumatologie Reuma kwaliteitsregistratie (in 
ontwikkeling) 

Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Nog te bepalen   
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82 Revalidatie Landelijke complicatieregistratie VRA Landelijke complicatie, 
incidenten en bijwerkingen 
registraties 

Nederlandse Vereniging voor 
Revalidatieartsen 

Complicatieregistratie revalidatie 

83 Revalidatie Revalidatie Databank wachttijden 
(onderdeel patiëntgegevens) 

Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

Revalidatie Nederland Registratie bij patiënten in de revalidatiezorg. 

84 Seksuologie Landelijk Overleg Poliklinieken 
Seksuologie (LOPS) 

Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

Rutgers WPF Registratie van de seksuologische hulpverlening op de 
polikliniek. 

85 Seksuologie Seksueel overdraagbare aandoeningen 
peilstation (SOAP) 

Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

RIVM Registratie van soa-consulten bij SOA-centra (waaronder soa-
polikliniek). 

86 Thorax chirurgie Aneurysmachirurgie (DSAA) Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting DICA Dutch Surgical Aneurysm Audit.  In deze audit worden de 
resultaten van patiënten die een chirurgische behandeling van 
een aneurysma aorta abdominale ondergaan in Nederland 
geregistreerd 

87 Thorax chirurgie Carotischirurgie (DACI) Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting DICA De DACI staat voor Dutch Audit for Carotid Interventions. Deze 
audit registreert de resultaten van verschillende carotis 
interventies. Alle patiënten in deze registratie hebben een 
thrombo-endarteriëctomie met –of zonder patch, eversie 
endarteriëctomie of een carotid arterial stenting ondergaan.  

88 Thorax chirurgie Landelijke complicatieregistratie 
hartchirurgie volwassenen (LCRHV) 

Landelijke complicatie, 
incidenten en bijwerkingen 
registraties 

Nederlandse vereniging voor 
heelkunde 

Complicatieregistratie hartchirurgie volwassenen 

89 Thorax chirurgie Registratie Longchirurgische 
verrichtingen in hartchirurgische 
centra (in ontwikkeling) 

Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Nederlandse Vereniging voor 
Thoraxchirurgie (NVT) 

Registratie van longchirurgische verrichtingen in 
hartchirurgische centra. 

90 Transplantatie Nederlandse Orgaantransplantatie 
Registratie (NOTR) 

Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Nederlandse Transplantatie Stichting 
(NTS) 

Registratie van orgaantransplantaties (uitkomsten, follow-up 
levende donoren). 
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91 Urologie Castration-resistant prostate cancer 
registry (CAPRI) 

Kwaliteitsregistraties en 
klinische registraties: niet 
landelijk 

iMTA, VUmc Registratie van zorg en zorguitkomsten bij patiënten met 
castratie-resistent prostaat carcinoom. 

92 Urologie Database Prostatectomie Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Nederlandse vereniging voor urologie 
(NVU) 

Registratie van zorg en zorguitkomsten bij patiënten die een 
radicale prostatectomie ondergaan. 

93 Urologie Kwaliteitsregistratie Hypospadie Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Nederlandse vereniging voor urologie 
(NVU) 

Registratie van zorg en zorguitkomsten bij patiënten met een 
operatieve correctie van hypospadie. 

94 Urologie Landelijke complicatieregistratie NVU Landelijke complicatie, 
incidenten en bijwerkingen 
registraties 

Nederlandse vereniging voor urologie 
(NVU) 

Complicatieregistratie urologie 

95 Urologie Landelijke registratie 
blaaskankerbehandeling 

Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Nederlandse vereniging voor urologie 
(NVU) 

Registratie van behandeling van blaaskanker. 

96 Urologie Perception Kwaliteitsregistraties en 
klinische registraties: niet 
landelijk 

iMTA, RadboudUMC Registratie over behandeling van en uitkomsten bij patiënten 
met nierkanker 

97 Verloskunde & 
Gynaecologie 

Abortus Registratie Nederland (WAZ-
registratie) 

Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

IGZ Registratie van alle abortussen en overtijdbehandelingen in 
Nederland, conform de Wet Afbreking Zwangerschap. 

98 Verloskunde & 
Gynaecologie 

Perinatologisch dossier voor de 
screening (Peridos) 

Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

RIVM Registratie van screening op Downsyndroom en het SEO 
(Structureel Echoscopisch Onderzoek). 

99 Verloskunde & 
Gynaecologie 

Gynaecologische Oncologie (DGAO) Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting DICA Klinische registratie gynaecologische oncologie 

   
 

   
 

  
   
 

    
  

    101 Verloskunde & 
Gynaecologie 

European Registration Of Congenital 
Anomalies Twins (EUROCAT) 

Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

UMC Groningen Registratie van kinderen met een aangeboren aandoening in 
Noord-Nederland. 
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102 Verloskunde & 
Gynaecologie 

Landelijke Abortus Registratie (LAR) Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

Rutgers WPF Aanvulling op de verplichte registratie voor de IGZ. Omvat 
kenmerken van de behandeling en van de abortuscliënten. 

103 Verloskunde & 
Gynaecologie 

NICU neonatale 
gehoorscreeningsprogramma 

Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

Neonatale Intensive Care units (NICU's) 
in Nederland 

Registratie van neonatale gehoorscreening bij at risk 
pasgeborenen die behandeld zijn in een neonatale intensive 
care unit (NICU). 

104 Verloskunde & 
Gynaecologie 

Neonatale Hielprikscreening (NHS) en 
Neonatale Registratie Afwijkende 
Hielprikscreening (NEORAH) 

Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

RIVM Registratie van uitslagen van de Neonatale Hielprik Screening 
bij pasgeboren kinderen. Meestal gebeurt dit niet in 
ziekenhuizen maar door verloskundigen. Registratie over 
kinderen met een afwijkende hielprikuitslag.  

105 Verloskunde & 
Gynaecologie 

Perinatale Registratie Nederland (PRN) Landelijke registraties 
prevalentie- en 
incidentiegegevens 

Stichting Perinatale Registratie 
Nederland 

Registratie van perinatale zorg, omvat 4 deelregistraties: LVR-1 
(verloskundigen), LVR-2 (gynaecologen, LVR-h (huisartsen), LNR 
(kinderartsen/neonatologen). 

106 Verpleegkundige 
zorg 

Landelijke Prevalentiemetingen 
Zorgproblemen (LPZ) 

Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Universiteit Maastricht, 
Onderzoeksschool CAPHRI 

De LPZ meet de kwaliteit van zorg (prevalentie, preventie, 
behandeling en structurele indicatoren) van een aantal 
relevante zorgproblemen (decubitus, ondervoeding, 
incontinentie, smetten, vrijheidsbeperkende maatregelen en 
vallen). 

107 Hart en vaat 
ziekten 

Dutch Audit for Peripheral Arterial 
Disease (DAPA) 

Landelijke 
kwaliteitsregistratie 

Stichting DICA DAPA is een landelijk kwaliteitsregister voor perifeer 
vaatlijden, waarbij de indicatiestelling en de aangeboden 
behandelingen worden geregistreerd samen met case-mix 
factoren en patientfeedback (PROMs). 
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