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1. Inleiding
Het project Gegevensset Oncologie Algemeen bouwt voort op het in Citrien 1.0 ontwikkelde
Koersboek Op weg naar harmonisatie in registratie in de oncologie 1 en het draagvlak dat
daarmee al is gecreëerd onder alle belangrijke stakeholders. Het project is onderdeel van één
van de 4 thema's van het Citrienfonds programma Regionale Oncologienetwerken 2.0, te weten
het thema Gegevenssets oncologie.
Het doel van het project Gegevensset Oncologie Algemeen is het bereiken van landelijke
consensus over en vaststelling van een gestandaardiseerde Gegevensset Oncologie Algemeen.
Wanneer deze set wordt geïntegreerd in de bronsystemen leidt dit tot betere kwaliteit van de
beschikbare gegevens, de mogelijkheid tot hergebruik door geautomatiseerde uitwisseling in
het netwerk en geautomatiseerde extractie voor kwaliteitsregistraties en dashboards, en
daarmee tot verbetering van de regionale en landelijke samenwerking in oncologienetwerken.
Voorliggend document betreft het resultaat van het project Gegevensset Oncologie Algemeen.
Met deze eerste uitwerking van de algemene set zullen de zes proeftuinen (thema Gegevenssets
oncologie) aan de slag gaan. In de proeftuinen ontwikkelen, implementeren en evalueren we
gestandaardiseerde gegevenssets van relevante patiëntgegevens voor zes verschillende
tumorsoorten/patiëntengroepen (borstkanker, alvleesklierkanker, darmkanker, endocriene
tumoren, glioom en palliatief oncologische zorg) in netwerken met verschillende
karakteristieken. Om te komen tot een tumorspecifieke set zal niet alleen het Koersboek
leidend zijn, maar ook de het uitwerken van het zorgproces zoals beschreven in het Doeboek2
(ontwikkeld door Registratie aan de bron).
De Gegevensset Oncologie Algemeen zoals in dit document beschreven zal aan de hand van de
praktische toepassing in de proeftuinen worden aangepast. Op het moment van publicatie van
de eerste versie van de Gegevensset Oncologie Algemeen is niet op alle onderdelen consensus
bereikt. De keuze is gemaakt om de gegevensset zoals deze nu voorligt aan te bieden aan de
proeftuinen voor praktische toepassing om de praktijk en niet de theorie leidend te laten zijn.
Het doel van het project is niet om nieuwe protocollen of standaarden te ontwikkelen, maar
juist hergebruik te maken van dat wat er al is en daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten.
Indien standaarden niet bestaan zal een voorstel worden gedaan voor de ontwikkeling van
een standaard, zoals een zorginformatiebouwsteen (zib)3. Wanneer wel een zib bestaat, maar
het niet geheel passend is zal gekeken worden waar aanpassing wenselijk is: aan de kant van
de zib (en daarmee het indienen van een wijzigingsvoorstel) of aan de kant van de
gegevensset.
Door aan te sluiten bij de bestaande standaarden, in het bijzonder de zibs en de zibs van de
Basisgegevensset Zorg (BgZ)4, zal de toepassing in de proeftuinen makkelijker aansluiten bij
de praktijk. De meeste informatiesystemen zijn de zibs van de BgZ met voorrang aan het
implementeren. Door aan te sluiten bij deze standaarden zal een eenheid van taal worden
bevorderd en zal gegevensuitwisseling in de zorg (hergebruik van zorginformatie) mogelijk
worden. Eenheid van taal is nodig tussen zorgverleners maar ook tussen computers.

https://www.oncologienetwerken.nl/nieuws/op-weg-naar-harmonisatie-registratie
https://www.registratieaandebron.nl/pdf/Doeboek_integraal_v0.99_pdf-def.pdf
3 https://registratieaandebron.nl/wat-is-registreren-aan-de-bron/de-kern-van-registreren-aan-debron/zorginformatiebouwstenen/
4 https://registratieaandebron.nl/wat-is-registreren-aan-de-bron/de-kern-van-registreren-aan-debron/basisgegevensset/
1
2
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Dit document is het resultaat van het project Gegevensset Oncologie Algemeen. Hoofdstuk 2
beschrijft de werkwijze; de volgende hoofdstukken (4 t/m 7) beschrijven de resultaten die aan
de hand van de werkwijze tot stand zijn gekomen:
Hoofdstuk 3 beschrijft de geprioriteerde onderdelen van het oncologisch zorgproces
Hoofdstuk 4 beschrijft de use cases
Hoofdstuk 5 beschrijft de verkregen bronnen van de uitgevoerde inventarisatie
Hoofdstuk 6 beschrijft de analyse van de bronnen uit hoofdstuk 4
Hoofdstuk 7 beschrijft hoe er een extra slag is geslagen over de analyse en eerste
conceptuitwerking van de Gegevensset Oncologie Algemeen
Hoofdstuk 8 beschrijft de eerste opzet van Gegevensset Oncologie Algemeen
Afsluitend wordt in hoofdstuk 9 kort het vervolg besproken.
Ten tijde van het verspreiden van dit document is nog een aantal werkzaamheden onder
handen, te weten:
Het opzetten van een excel bestand van de Gegevensset Oncologie Algemeen, deze
zal inclusief gecontroleerde coderingen naar verwachting in Q2 2020 worden
gepubliceerd
Het ontwerpen van een plaat aan de hand van het procesmodel van de ZiRA (Ziekenhuis
Referentie Architectuur) waarin inzichtelijk wordt gemaakt in welke stappen
gedurende het zorgproces welke zorginformatie wordt vastgelegd. Ook deze zal naar
verwachting in Q2 2020 worden gepubliceerd
Daarnaast wordt bekeken of het toegevoegde waarde heeft om de volgende zaken (nu al) op
te starten:
Het opnemen van de Gegevensset Oncologie Algemeen in ART DECOR
Het ontwerpen van webformulieren op basis van de gegevensset in ART DECOR ter
bevordering van het gesprek met de zorgprofessional om te komen tot tumorspecifieke
invulling
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2. Werkwijze
2.1 Prioritering
Aan de start van het project is met verschillende betrokkenen een prioritering gemaakt wat
betreft de onderdelen van het oncologisch zorgproces die meegenomen dienen te worden in
de eerste versie van de Gegevensset Oncologie Algemeen. Een prioritering in onderdelen is
noodzakelijk gezien het beperkte tijdsbestek beschikbaar voor dit project.

2.2 Use cases
Om te identificeren op welke momenten in het oncologisch zorgproces zorginformatie
ontstaat en/of wordt uitgewisseld/hergebruikt zijn use cases/scenario’s uitgewerkt.

2.3 Inventarisatie
Om te komen tot een Gegevensset Oncologie Algemeen is er een inventarisatie gedaan.
Vanuit verschillende bronnen is input verzameld om de grote gemene deler te identificeren
met betrekking tot de zorginformatie in het oncologische zorgproces. De volgende partijen
zijn gevraagd om informatie aan te leveren welke potentieel relevant is voor de ontwikkeling
van de Gegevensset Oncologie Algemeen:
De linking pins van het programma Regionale oncologienetwerken
Projectleiders van projecten in Citrien 1.0
Projectleiders van de zes proeftuinen
o Proeftuin gliomen
o Proeftuin borstkanker
o Proeftuin pancreascarcinomen
o Proeftuin neuro-endocriene tumoren
o Proeftuin darmkanker
o Proeftuin palliatief oncologische zorg
IKNL
DICA
De bovengenoemde vertegenwoordigers zijn gevraagd hun achterban te betrekken bij het
verstrekken van gevraagde informatie en daarmee te spreken namens de achterban.

2.4 Analyse
De informatie vanuit de verschillende bronnen is vervolgens geanalyseerd op de
geprioriteerde onderdelen van het zorgproces. Tijdens het analyseren en verwerken van de
informatie zijn verdiepende vragen aan de betrokkenen gesteld. Om op een (enigszins)
iteratieve wijze tot een eerste versie van de Gegevensset Oncologie Algemeen te komen.
Alle informatiebronnen zijn gescoord in een totaaloverzicht. In dit totaaloverzicht zijn
informatiegegevens gescoord: een informatiegegeven wordt wel/niet genoemd per
informatiebron. Ook zijn antwoorden op (verdiepende) vragen gestructureerd vastgelegd in
het totaaloverzicht; of door middel van het expliciete antwoord of door middel van het
aangeven van wel/niet genoemd/relevant per informatiebron.
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2.5 Van analyse naar gegevensset
De analyse dient als doel de gemene deler te identificeren per onderdeel van het zorgproces.
Vanuit de analyse is vervolgens een allereerste versie naar de verschillende betrokkenen
verstuurd ter review inclusief een laatste maal verdiepende en aanvullende vragen. De
gemene deler is gedefinieerd als ‘de meerderheid van de geanalyseerde bronnen meldt
gegeven als relevant’. Hierbij is rekening gehouden met het type bron, gezien de
aangeleverde informatie verschillende scopes kennen (bijvoorbeeld mdo versus specifieke
uitvraag aan projectleiders). Wanneer een informatie-element niet in de meerderheid van de
bronnen werd vermeld, maar wel meer dan een enkele keer is het betreffende informatieelement expliciet uitgevraagd in de laatste review.

2.6 Gegevensset Oncologie Algemeen
Die elementen waarop de meerderheid van de bevraagden hebben aangegeven het op te
willen nemen in de Gegevensset Oncologie Algemeen zijn meegenomen in de eerste versie
van de dataset.
De eerste versie van de Gegevensset Oncologie Algemeen is gemapt naar de
zorginformatiebouwstenen (zibs) en er is een mapping gemaakt naar de zibs van de
Basisgegevensset Zorg (BgZ).
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3. Resultaat: prioritering
Op 16 mei 2019 vond een bijeenkomst plaats waarin het project is toegelicht en tevens een
prioritering is gemaakt in de onderdelen van het zorgproces welke in de eerste oplevering van
de Gegevensset Oncologie Algemeen worden opgenomen.
De volgende partijen waren vertegenwoordigd tijdens de genoemde bijeenkomst:
Regionale oncologienetwerken
o Proeftuin darmkanker
o Regionaal oncologienetwerk regio Utrecht
o Regionaal oncologienetwerk regio Rotterdam
o Regionaal oncologienetwerk regio Amsterdam
o Regionaal oncologienetwerk regio Maastricht / OncoZON
IKNL
Nictiz
Partijen die niet aanwezig konden zijn, zijn telefonisch op de hoogte gesteld en geïnterviewd
met betrekking tot de prioritering. Dit betreft de volgende partijen:
Regionale oncologienetwerken
o Regionaal oncologienetwerk regio Nijmegen
o Regionaal oncologienetwerk regio Leiden
Met bovengenoemde partijen zijn de volgende onderdelen van het oncologisch zorgproces
geprioriteerd:
mdo-conclusie
mdo-beleid
Patiëntidentificerende variabelen / algemene patiëntgegevens
Voorgeschiedenis
Comorbiditeit
Pathologie*
Labonderzoek (chemie/ bloed)**
Anamnese
Lichamelijk onderzoek
*Voor pathologisch onderzoek zijn reeds protocollen ontwikkeld voor gestructureerde
verslaglegging. Om deze reden is ervoor gekozen om niet binnen dit project te zoeken naar
de gemene deler wat betreft zorginformatie in pathologieverslagen. Daar waar reeds
protocollen zijn ontwikkeld door PALGA is het advies hier (zoveel mogelijk) bij aan te sluiten
en, indien geen protocol beschikbaar, hier gezamenlijk naar een landelijk protocol toe te
werken. Wanneer zorginformatie uitgewisseld wordt is het wel van belang dat er wordt
aangesloten bij de standaarden. Voor pathologie zal een belangrijk onderdeel de TNMclassificatie zijn in het geval van solide tumoren.
**Voor labonderzoek bestaat reeds een nationale standaard in de vorm van de zib
LaboratoriumUitslag5. Laboratoriumuitslagen worden in de zorg gestructureerd vastgelegd.
Wanneer laboratoriumgegevens hergebruikt/uitgewisseld worden dient dit te geschieden
volgens deze zib. Om welke uitslag het gaat is afhankelijk van het scenario. De Gegevensset
Oncologie Algemeen werkt labonderzoek niet verder uit. In de tumorspecifieke uitwerkingen
kan desgewenst nadere invulling worden gegeven.

5

https://zibs.nl/wiki/LaboratoriumUitslag-v4.1(2017NL)
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4. Resultaat: Use cases
In het oncologische zorgproces wordt zorginformatie op verschillende momenten gegenereerd
en hergebruikt/uitgewisseld. Allereerst is een zeer hoog over oncologisch zorgproces
‘uitgetekend’, zie afbeelding 1.

Afbeelding 1: generiek oncologisch zorgproces

In dit oncologische zorgproces zijn grofweg tien zogeheten use cases (of scenario’s)
geïdentificeerd waarbinnen informatie wordt vastgelegd of hergebruikt. Dit is gevisualiseerd
in afbeelding 2. De tien use cases betreffen de volgende:
1) Verwijzing vanuit de huisarts (en bevolkingsonderzoek kanker (BVOK)) naar het
ziekenhuis
2) Vastleggen gegevens in informatiesysteem van instelling
3) Vastleggen gegevens in bronverslagen (AO, mdo, OK)
4) Uitwisseling vanuit de bronverslagsystemen richting het informatiesysteem van de
instelling t.b.v. diagnostiek en/of behandeling
5) Hergebruik t.b.v. diagnostiek en behandeling, bijv. in het mdo-verslag
6) Uitwisseling t.b.v. decision support
7) Uitwisseling richting overige zorgaanbieders (bijv. huisarts, 2e/3e-lijn, en
terugkoppeling naar bevolkingsonderzoek)
8) Uitwisseling t.b.v. (kwaliteits-)registraties en -verantwoording (bijv. DICA, IGJ, DHD
en NKR)
9) Uitwisseling t.b.v. wetenschappelijk onderzoek
10) Uitwisseling t.b.v. Persoonlijke Gezondheid Omgeving (PGO)

Afbeelding 2: overzicht van de tien geïdentificeerde use cases
Regionale Oncologienetwerken - thema Gegevenssets oncologie – deelproject Gegevensset Oncologie Algemeen
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Voor het project Gegevensset Oncologie Algemeen zijn niet al deze tien use cases in scope.
De belangrijkste use cases voor het project betreffen:
2) Vastleggen gegevens in informatiesysteem van instellingen
4) Uitwisseling vanuit de bronverslagsystemen richting het informatiesysteem van de
instelling t.b.v. diagnostiek en/of behandeling
5) Hergebruik t.b.v. diagnostiek en behandeling
7) Uitwisseling richting overige zorgaanbieders
11) Uitwisseling t.b.v. (kwaliteits-)registraties en -verantwoording (bijv. DICA, IGJ, DHD
en NKR)
Afspraken over hoe wanneer welke zorginformatie wordt vastgelegd (en uitgewisseld),
oftewel eenheid van taal, zijn ook noodzakelijk voor de overige use cases.
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5. Resultaat: Inventarisatie
5.1 Citrien 1.0
Vanuit Citrien 1.0 zijn de volgende informatiestukken/bronnen verzameld ter analyse voor de
inventarisatie van de gemene deler via linking pins en projectleiders:
De dataset palliatief oncologische zorg, regio Zuid-West Nederland (tevens proeftuin
in Citrien 2.0)
mdo-transmuraal regionaal HPB, regio Noord-Nederland
mdo-longkanker OncoZon
mdo-darmkanker OncoZon
Algemeen mdo LUMC/IKNL

5.2 Proeftuinen Citrien 2.0
Via de projectleiders van de proeftuinen is informatie verzameld aan de hand van vragen. De
volgende proeftuinen hebben informatie aangeleverd ter analyse:
Proeftuin gliomen
Proeftuin borstkanker
Proeftuin pancreascarcinomen
Proeftuin neuroendocriene tumoren
Proeftuin darmkanker

5.3 IKNL
IKNL is betrokken bij diverse trajecten in het land, met name met het multidisciplinair
overleg (mdo) als focus. De volgende projecten zijn meegenomen in de analyse:
mdo dikkedarm (CRC) Radboudumc
Algemeen mdo-Radboudumc
mdo-dikkedarm (CRC) JBZ
mdo-borstkanker JBZ
Algemeen mdo-JBZ
mdo-slokdarm- en maagcarcinoom Amsterdam UMC
mdo-dikkedarm (CRC) Amsterdam UMC
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6. Resultaat: Analyse
In onderstaande tabel is per geprioriteerd onderdeel een overzicht gegeven van de
gebundelde informatie. De informatiegegevens per onderdeel zijn gescoord; aan de hand van
het aantal bronnen die een gegeven heeft benoemd ten opzichte van het totaal aantal
bronnen is tot een percentage (score) gekomen. Gezien de scope van de vragenlijsten die is
verspreid onder de proeftuinen en de overige informatiebronnen verschillend is, worden deze
apart benoemd, te weten: vragenlijst GOA betreft de vragenlijsten die verspreid zijn onder
de proeftuinen en linking pins en mdo-formats betreft de overige informatiebronnen (zie
vorige hoofdstuk). In onderstaande tabel zijn alleen gegevens die door tenminste 25% van de
informatiebronnen binnen een van de groepen als relevant zijn bestemd weergegeven. In
bijlage 4 is het complete overzicht terug te vinden. Aan de hand van deze analyse is een
eerste opzet gemaakt van de Gegevensset Oncologie Algemeen met een aantal expliciete
vragen aan het veld of bepaalde gegevens wel of niet thuishoren in de gegevensset. In het
volgende hoofdstuk worden deze resultaten benoemd.
Informatiebron
Gegevens

Vragenlijst
GOA

mdo
formats

Totaal

ALGMENE PATIËNTGEGEVENS
Naam

67%

64%

65%

Adres

60%

36%

44%

BSN

60%

45%

50%

Patiëntnummer in instelling

20%

64%

50%

Geboortedatum

67%

91%

82%

Geslacht

60%

82%

75%

Overlijdensinformatie

60%

18%

31%

Contactgegevens patiënt

60%

36%

44%

Huisarts

40%

27%

31%

Verwijzing / herkomst patiënt

60%

73%

69%

Reanimatiebeleid

40%

0%

13%

92%

95%

VOORGESCHIEDENIS EN COMORBIDITEIT
(Oncologische) voorgeschiedenis*

100%

Eerdere oncologische behandelingen*

80%

31%

44%

Cardiale voorgeschiedenis

80%

n.v.t.

80%

Pulmonale voorgeschiedenis

60%

n.v.t.

60%

Huidige medicatie

89%

46%

64%

Allergieën

100%

31%

59%

Anamnese

50%

100%

81%

Intoxicaties

75%

54%

62%

Familieanamnese

75%

54%

62%

Sociale anamnese

63%

62%

62%

Diëtiek

25%

38%

33%

Wens/verwachting patiënt

13%

54%

38%

Klachten (duur, beloop en aard)

50%

15%

29%

Lastmeter*

25%

0%

10%

Hormonale status*

25%

0%

10%

ANAMNESE
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Ontlasting

25%

0%

10%

Urineren

25%

0%

10%

LICHAMELIJK ONDERZOEK
Lengte

88%

38%

57%

Gewicht

100%

38%

62%

BMI

38%

15%

24%

Palpabele afwijkingen (tumor/
lymfeklieren)*
Huidafwijkingen*

63%

8%

29%

25%

0%

10%

Tumorspecifieke metingen*

25%

23%

24%

100%

85%

90%

WHO of ECOG score*

MDO CONCLUSIE*
Overwegingen

25%

0%

10%

(Differentiaal / werk) diagnose

25%

25%

25%

Conclusie

63%

83%

75%

Leeftijd

25%

8%

15%

Geslacht

25%

8%

15%

Tumorgegevens

25%

67%

50%

50%

83%

70%

Opzet behandeling / beleid

86%

83%

84%

Voorbereidde voorstel beleid

13%

33%

25%

Beleid algemeen / voorgestelde behandeling

88%

100%

95%

Verwijzingen

0%

25%

15%

Follow up

25%

25%

25%

Klinische studie

63%

67%

65%

Hoofdbehandelaar

25%

33%

30%

Advies/Beleid volgens protocol/richtlijn

0%

58%

35%

Motivatie voor afwijken richtlijn

0%

58%

35%

Datum Advies

0%

25%

15%

Vervolg mdo

13%

25%

20%

Stadiëring
MDO BELEID*

* Specifiek voor oncologie
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7. Resultaat: Van analyse naar gegevensset
7.1 Betrokkenen
Vanuit de eerste analyse zoals hierboven beschreven is een eerste concept voor de
Gegevensset Oncologie Algemeen opgesteld en met vijftien verdiepende/verhelderende
vragen verspreid in het land ter review. Het eerste concept is naar de volgende
personen/instanties verstuurd voor feedback:
Themamanagers Naar regionale oncologienetwerken
Linking pins Naar regionale oncologienetwerken
Projectleiders proeftuinen thema Gegevenssets oncologie van Naar regionale
oncologienetwerken
IKNL
DICA
Ter informatie is de eerste conceptversie ook naar Nictiz verstuurd.
De volgende personen/instanties hebben de eerste conceptversie voorzien van feedback,
danwel antwoorden op (een gedeelte van) de vragen gegeven:
Regio Nijmegen
o Informatie architect (n=1)
o CMIO (n=1)
o Medisch specialist (n=1); klinisch geneticus
o Projectleiding (n=1)
Regio Rotterdam
o Medisch specialist (n=2); internist oncoloog en radiotherapeut
Regio Amsterdam
o Projectleiding & arts-onderzoeker (n=2)
o Medisch specialist (n=3)
Regio Maastricht
o Projectleiding (n=2)
o Medisch specialist (n=3)
Regio Leiden
o Medisch specialist (n=1)
IKNL
o Hoofd registraties
o Klinisch informatici
o Informatiemanager
o Hoofd innovatie

7.2 Verdiepende/verhelderende vragen
De volgende vijftien vragen zijn aan allen personen/instanties gesteld in de eerste
conceptversie. Deze vijftien vragen werden gesteld aan de hand van de eerste conceptversie.
De antwoorden op deze vragen zijn meegenomen in de volgende conceptversie welke is
voorgelegd aan de stuurgroep ter accordering.
1. Wil men de oorzaak van overlijden gestructureerd vastleggen? Of is datum van
overlijden voldoende? Met gestructureerd vastleggen van oorzaak overlijden
bedoelen we of men wil vastleggen of de doodsoorzaak pulmonaal, cardiologisch,
tumor, etc is.
2. Wil men vastleggen wat de herkomst van de patiënt is? Oftewel wie heeft de
patiënt verwezen? Is dan alleen de verwijzend specialist/huisarts voldoende? Of ook
de reden van verwijzing? Is dit iets wat later wordt hergebruikt? Wettelijk gezien
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

moet vastgelegd worden wie de verwijzer is (WGBO), maar is het informatie die je
verderop in het proces wil hergebruiken?
Het is onduidelijk of het wenselijk is om onderscheid te maken tussen
voorgeschiedenis en comorbiditeit. Echter wat voor de ene specialist comorbiditeit
is, is voor de andere specialist geen comorbiditeit. Dit neigt ernaar om alles onder
voorgeschiedenis te scharen. Het is dan aan de individuele specialist en/of
tumorgroep om te bepalen wat relevante voorgeschiedenis is en wat niet. Is dit een
juiste conclusie?
We zijn nog steeds op zoek naar de gemene deler wat betreft de voorgeschiedenis. Is
het voor ieder oncologisch zorgproces relevant of er sprake is van cardiale
voorgeschiedenis? En/of van pulmonale voorgeschiedenis? En/of chirurgische
voorgeschiedenis? En zo ja, wat leg je dan vast? Alleen het feit dat er sprake is
van cardiale voorgeschiedenis of ook wat een patiënt heeft, bijvoorbeeld
‘onderwandinfarct’?
Uitgesloten diagnoses: Bijvoorbeeld er is uitgebreid onderzoek verricht en een
bepaalde zeldzame ziekte is uitgesloten of een bepaalde genmutatie is uitgesloten.
Moeten uitgesloten diagnoses ook worden geregistreerd? In de voorgeschiedenis?
Of horen deze elders?
Klachten: worden gegevens vanuit de anamnese betreffende de klachten (ofwel
hoofdklacht bij eerste anamnese, ofwel klachten tijdens/na behandeling)
verderop in het proces hergebruikt? En is het wenselijk om in de anamnese
gegevens met betrekking tot klachten gestructureerd vast te leggen?
Familieanamnese: Wil men informatie vastleggen tav genetisch gerelateerde
tumoren of van alle tumoren?
Familieanamnese: Wanneer een maligniteit zich voordoet in de familie wil men
dan informatie vastleggen over in leven/overlijden? Zo ja, is alleen het gegeven
in leven of overleden voldoende? Of dan ook leeftijd overlijden vastleggen?
Familieanamnese: Wil men alleen informatie vastleggen over biologische
familieleden of ook over niet-biologische familieleden?
Sociale anamnese: Dient de sociale anamnese onderdeel te zijn van de
Gegevensset Oncologie Algemeen? En zo ja, welke onderdelen wil men op welke
manier ‘altijd’ vastleggen? (denk hierbij aan: taal, tolk nodig,
burgerlijke/huwelijkse staat, aantal kinderen, opleiding, beroep)
De wens en verwachting patiënt wordt zeer wisselend aangegeven als informatie die
men vast wil leggen. Dit is een basis voor samen beslissen en patiënt centraal. Wil
men wens en verwachting van de patiënt meenemen in de eerste versie van de
Gegevensset Oncologie Algemeen? En zo ja, wat wil men dan vastleggen?
Gewichtsverlies: Is dit iets wat in de loop der tijd duidelijk wordt of wat
anamnestisch wordt uitgevraagd en in LO wordt vastgelegd? Op welke plek wil
men dit idealiter vastleggen? En gaat het dan om kilogrammen per tijdseenheid
(dagen/weken/maanden)? Is het gewichtsverlies iets waarmee je wil rekenen
verderop in het zorgproces? Dan zou je het gewicht vast moeten leggen met een
datum in het verleden.
Is bovenstaande tabel compleet voor Oncologie Algemeen of moeten bijvoorbeeld
palpabele afwijkingen en/of huidafwijkingen onderdeel van deze gegevensset
worden?
Welke items wil men terug laten komen in de mdo-conclusie? Zie raamwerk
hieronder. Welke onderdelen horen altijd terug te komen in de mdo-conclusie of
indien van toepassing op het tumortype terug te komen in de mdo-conclusie
(bijvoorbeeld resectabiliteit hoeft bij niet operabele tumoren zoals lymfomen niet in
de mdo-conclusie)?
Dienen alle bovenstaande onderdelen meegenomen te worden in de Gegevensset
Oncologie Algemeen voor wat betreft mdo-beleid? Svp per onderdeel van het
raamwerk aangeven wel of niet meenemen in gegevensset. In het bijzonder voor
opzet beleid en volgen richtlijn (deze gegevens kwamen niet duidelijk uit
inventarisatie).

De analyse van de antwoorden op de bovenstaande vragen zijn terug te vinden in bijlage 5.
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8. Resultaat: Gegevensset Oncologie Algemeen
In de volgende paragrafen worden per geprioriteerd onderdeel de gegevens benoemd die wel onderdeel zullen uitmaken van de eerste uitwerking van de
Gegevensset Oncologie Algemeen en wordt benoemd welke gegevens geen onderdeel zullen uitmaken van de eerste uitwerking van de gegevensset. Voor de
gegevens die onderdeel uit zullen maken van de eerste versie van de Gegevensset Oncologie Algemeen is aangegeven welke bestaande standaard (zib) van
toepassing is en of het gegeven onderdeel is van de Basisgegevensset Zorg (BgZ). Waar mogelijk en/of noodzakelijk is de specifieke invulling van het gegeven
weergegeven.

8.1 Algemene patiëntgegevens
8.1.1 ONDERDEEL GEGEVENSSET ONCOLOGIE ALGEMEEN (EERSTE VERSIE)
In onderstaande tabel staan de gegevens die onderdeel zijn van de eerste versie van de Gegevensset Oncologie Algemeen wat betreft de Algemene patiëntgegevens.
Gegevenselement
Naam

Onderdeel BgZ
Ja, sectie 1.1

Adres

Ja, sectie 1.1

BSN
Geboortedatum
Geslacht
Overlijdensinformatie
Contactgegevens patiënt
Patiëntnummer in instelling
Reanimatiebeleid
Huisarts

Ja, sectie 1.1
Ja, sectie 1.1
Ja, sectie 1.1
Ja, sectie 1.1
Ja, sectie 1.1
Nee
Ja, sectie 3.1
Ja, sectie 18.1

Zib
Patient,
subbouwsteen
Naamgegevens
Patient,
subbouwsteen
Adresgegevens
Patient
Patient
Patient
Patient
Patient
Patient
Behandelaanwijzing
Zorgverlener

Specifieke invulling

NB: oorzaak overlijden is geen onderdeel van de zib Patiënt.
NB: filteren op behandeling = Cardiopulmonaire resuscitatie (reanimatie)
NB: wel filteren op specialisme code=Huisarts
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8.1.2 NIET MEENEMEN IN GEGEVENSSET ONCOLOGIE ALGEMEEN (EERSTE VERSIE)
Ondanks dat de meerderheid op vraag 1 (zie sectie 7.2) heeft geantwoord de oorzaak van overlijden gestructureerd te willen vastleggen is besloten dit niet mee te
nemen in de eerste versie van de Gegevensset Oncologie Algemeen. De belangrijkste reden is dat de oorzaak van het primaire zorgproces niet direct relevant is,
daarbij komt dat men lang niet altijd met zekerheid kan vaststellen wat de oorzaak van overlijden is geweest. Voor kwaliteitsverantwoording en epidemiologisch
onderzoek is de oorzaak van overlijden wel degelijk relevant. Het is ook denkbaar dat in een volgende versie van de Gegevensset Oncologie Algemeen dit gegeven
wel meegenomen zal worden. In dit geval zal een wijziging aan de zib nodig zijn of zal er een nieuwe zib moeten worden gemaakt. Op dit moment past reden van
overlijden niet in de definities van de huidige zibs. Er kan wel gekeken worden naar parelsnoer 6, aangezien daar al wel een datamodel bestaat waar reden van
overlijden onderdeel van uitmaakt (overlijdensinformatie). Dit datamodel is reeds ingediend als kandidaat zib bij het zib-centrum.
Herkomst van de patiënt werd initieel, bij de eerste inventarisatie, in de meerderheid genoemd. Echter bij doorvragen (vraag 2 in sectie 7.2) geeft slechts 27% aan
dat de herkomst van de patiënt ten behoeve van het primaire proces vastgelegd moet worden. Het dient wel ten behoeve van de logistieke en/of administratieve
processen bekend te zijn; ook kan het relevant zijn voor bijvoorbeeld kwaliteitsverantwoording. Er is gekozen om herkomst patiënt niet in de eerste versie van de
gegevensset op te nemen.
De volgende gegevens zijn wel onderdeel van de BgZ, maar worden in de minderheid van de bronnen genoemd:
MRSA/BMRO (BgZ sectie 8)
Contactpersoon (BgZ sectie 4.1)
Behandelrestricties (BgZ sectie 3.1), anders dan reanimatiebeleid
De volgende gegevens zijn in de minderheid van de bronnen genoemd:
Overzicht betrokken zorgverleners
Registratie in donorregister
Levenseinde
Reden van contact

8.2 Voorgeschiedenis en comorbiditeit
8.2.1 KANDIDAAT ZIB TNM-CLASSIFICATIE
Reeds voorafgaand aan de start van het project is onder de noemer van Registratie aan de bron en Regionale oncologienetwerken gestart met de ontwikkeling van
een kandidaat zib voor TNM-classificatie. Dit om tumorgegevens eenduidig uit te kunnen wisselen. Binnen de oncologie is dit een veel gebruikt en hergebruikt
6

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/images/6/69/Nl.NFU.PSI.OverlijdenGegevens-v0.4.pdf
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gegeven voor de meeste solide tumoren. Gedurende het project is de kandidaat zib verder vormgegeven en geadopteerd binnen het project. Om deze reden wordt
de kandidaat zib als resultaat hier vermeld.
Op 15 augustus 2019 is de documentatie voor de kandidaat zib ingediend bij Nictiz via BITS. Voor de documentatie zie bijlage 2.
8.2.2 ONDERDEEL GEGEVENSSET ONCOLOGIE ALGEMEEN (EERSTE VERSIE)
Om te beginnen was de vraag gesteld of er onderscheid wordt gemaakt in de dossiervoering tussen voorgeschiedenis en comorbiditeit. Het antwoord hierop was
unaniem en luidt ‘nee’.
De voorgeschiedenis is voor ieder scenario verschillend. Per tumorsoort is dus een andere voorgeschiedenis relevant. Het bleek niet mogelijk te zijn om bijvoorbeeld
voor cardiopulmonale voorgeschiedenis oncologiebreed afspraken te maken.
Om deze reden is er een ‘raamwerk’ uitgewerkt hoe gegevens van de voorgeschiedenis gedurende de dossiervoering vastgelegd moeten worden in de ideale situatie.
Door tijdens het zorgproces gegevens op een eenduidige, gestructureerde wijze vast te leggen kan deze zorginformatie worden hergebruikt. Wanneer iedere
zorgverlener (en ieder zorginformatiesysteem) eenzelfde methodiek en taal hanteert kan hergebruik werkelijkheid worden.
Onderstaande raamwerken zeggen het volgende:
Raamwerk ‘Probleem’: Voor iedere diagnose en/of complicatie (bijvoorbeeld ook toxiciteit) wordt de naam, probleemstatus (actueel/niet actueel),
verificatiestatus (werkdiagnose/diagnose/uitgesloten diagnose/etc.), begindatum, toelichting en indien van toepassing einddatum en de mate waarin het
voorkomt vastgelegd.
o In het geval van oncologische voorgeschiedenis wordt de anatomische locatie, en indien van toepassing de lateraliteit (links/rechts/beiderzijds), en
tumorclassificatie (bijvoorbeeld TNM-classificatie), vastgelegd.
o De meerderheid van de ondervraagden heeft aangegeven dat ook uitgesloten diagnosen moeten worden geregistreerd, echter dat deze niet in de
voorgeschiedenis thuishoren maar elders. Tijdens een eventuele implementatie kan worden uitgezocht wat de juiste plek is voor uitgesloten
diagnoses. Uitgesloten diagnoses kunnen vastgelegd worden aan de hand van de zib Probleem met de verificatiestatus ‘uitgesloten diagnose’.
Uitgesloten diagnoses zijn geen onderdeel van de BgZ.
Raamwerk ‘Bevinding’: Voor iedere bevinding wordt de naam van de bevinding, probleemstatus, verificatiestatus en de begindatum vastgelegd, eventueel
kan een toelichting worden beschreven.
o Een genmutatie kan bijvoorbeeld een (uitgesloten) bevinding zijn (NB: voor genmutaties zal specifiekere informatie dienen te worden geregistreerd,
dit is iets wat met de klinische genetica in het land zal moeten worden vastgesteld). De verdere specificatie van genmutaties is geen onderdeel van
de Gegevensset Oncologie Algemeen, dit zal tumorspecifiek ingevuld moeten worden.
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Postmenopauzale status is een voorbeeld van een bevinding evenals bijvoorbeeld relevante afwijkingen bij lichamelijk onderzoek welke niet te
scharen zijn onder de noemer probleem.
Raamwerk ‘Verrichting’: Voor iedere verrichting wordt de naam van de verrichting vastgelegd, de datum van de verrichting en indien van toepassing de
anatomische locatie en/of lateraliteit (links/rechts/beiderzijds) vastgelegd.
o In het geval van radiotherapie wordt het type radiotherapie vastgelegd en de totale dosis (Gy) of aantal fracties x de dosis per fractie (Gy).
o In het geval van medicamenteuze therapie wordt het soort medicamenteuze therapie (chemotherapie, immunotherapie, doelgerichte/targeted
therapie, hormonale/endocriene therapie of overige therapieën) vastgelegd en het gegeven schema.
o

-

NB: cursief getypte onderdelen in de raamwerken zijn de optionele onderdelen; de niet cursief getypte onderdelen zijn de onderdelen die indien een probleem,
bevinding en/of verrichting vastgelegd wordt dienen te worden geregistreerd.
Raamwerk Probleem (diagnoses en complicaties):
Gegevenselementen Probleem
Naam vd Diagnose / complicatie
Anatomische locatie
Lateraliteit
Status
Verificatie Status
Begindatum
Einddatum
Toelichting
Tumorclassificatie
Mate waarin het probleem zich voordoet (bijv. mate
van hartfalen, of Graad van de complicatie,
bijvoorbeeld CTCAE)
Raamwerk Bevindingen:
Gegevenselementen

Mapping op zib Probleem
Probleem::ProbleemType = Diagnose, Complicatie
Probleem::ProbleemNaam,
Probleem::ProbleemAnatomischeLocatie
Probleem::ProbleemLateraliteit
Probleem::ProbleemStatus
Probleem::VerificatieStatus
Probleem::ProbleemBeginDatum
Probleem::ProbleemEindDatum
Probleem::Toelichting
o.b.v. de kandidaat zib TNM-Classificatie (indien
van toepassing)
o.b.v. de zib AlgemeneMeting

Mapping op zib Probleem
Probleem::ProbleemType = Bevinding

Specifieke invulling

Zeker i.g.v. oncologische aandoeningen (zie in dat
geval ook de TNM-Classificatie zib, of de ICD-O-3
voor anatomische locatie)
Zeker i.g.v. oncologische aandoeningen
Relevante uitgesloten diagnoses ook vastleggen

Zeker i.g.v. oncologische aandoeningen

Specifieke invulling
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Naam vd bevinding
Status
VerificatieStatus
Begindatum
Toelichting
Raamwerk Verrichtingen:
Gegevenselementen
Naam vd verrichting

Probleem::ProbleemNaam
Probleem::ProbleemStatus
Probleem::VerificatieStatus
Probleem::ProbleemBeginDatum
Probleem::Toelichting

Mapping op zib Verrichting
Verrichting::VerrichtingType

Anatomische locatie
Lateraliteit
Begindatum

Verrichting::VerrichtingAnatomischeLocatie
Verrichting::VerrichtingLateraliteit
Verrichting::VerrichtingStartDatum

i.g.v. Radiotherapie
Totale dosis (Gy) radiotherapie, of
Aantal fracties x Dosis per fractie (Gy)
i.g.v. Medicamenteuze therapie:
Kuurnaam

N.v.t.

i.g.v. Medicamenteuze therapie:
Gegeven schema
Aantal cycli
Dosis per middel per cyclus

Afleiden van zib Toedieningsafspraak
gebruikersinstructie::HerhaalperiodeCyclischSchema
Afleiden van zib
Medicatietoediening::ToegediendeHoeveelheid of
gebruikersinstructie::Dosering

N.v.t.

Relevante uitgesloten bevindingen ook vastleggen

Specifieke invulling
In de verrichtingenthesaurus worden diverse vormen
van radiotherapie en medicamenteuze therapie
aangeboden.

Afleiden uit radiotherapiesystemen m.b.v. de DICOM
RT standaard. Hierin zitten Dose type, Dose eenheid
en Dose Summation.
De kuurnaam zit niet in de zibs, maar als men o.b.v.
de onderliggende medicamenteuze middelen de
kuurnaam zou kunnen afleiden, dan kan men
hiervoor terugvallen op de zib
Medicatietoediening::Toedieningsproduct

8.2.3 NIET MEENEMEN IN GEGEVENSSET ONCOLOGIE ALGEMEEN (EERSTE VERSIE)
De specifieke invulling van de voorgeschiedenis, dit is afhankelijk van het scenario/tumortype.
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8.3 Anamnese
8.3.1 ONDERDEEL GEGEVENSSET ONCOLOGIE ALGEMEEN (EERSTE VERSIE)
In onderstaande tabel staan de gegevens die onderdeel zijn van de eerste versie van de Gegevensset Oncologie Algemeen wat betreft de Anamnese.
Gegevenselement
Huidige medicatie

Onderdeel BgZ
Ja, sectie 10

Allergieën
Intoxicaties

Ja, sectie 9.1
Ja, secties 7.2-7.4

(Hoofd)klachten

Ja, sectie 6.1

Zib
MedicatieGebruik,
Medicatieafspraak,
Toedieningsafspraak
AllergieIntolerantie
DrugsGebruik,
AlcoholGebruik, TabakGebruik
Zib Probleem type=Klacht

Familieanamnese

Nee

FamilieAnamnese

Sociale anamnese

Deels, sectie 7.1

Woonsituatie

Wens en verwachting patiënt

n.v.t.

n.v.t.

Specifieke invulling

Vrije tekst, of indien men er bij de tumorspecifieke invulling van de
gegevensset voor kiest om bepaalde klachten gestructureerd vast te
leggen volgens het ‘raamwerk klachten’ te vinden onder deze tabel.
Men heeft aangegeven dat het (genetisch gerelateerde) tumoren bij
biologische familieleden betreft. Hieronder volgt een raamwerk voor
de familieanamnese.
De meerderheid van de reviewers geeft aan dat de sociale anamnese
relevant is voor het primaire proces. Over de specifieke invulling is
echter geen duidelijkheid. De minderheid geeft aan dat de sociale
anamnese onderdeel moet zijn van de Gegevensset Oncologie
Algemeen. Gezien het feit dat de sociale anamnese relevant is voor
het primaire zorgproces is ervoor gekozen deze op te nemen in de
set. De invulling zal tumorspecifiek dienen te worden bepaald. Waar
mogelijk maakt men gebruik van bestaande zibs (denk aan
taalvaardigheid, gezinssituatie, opleiding, burgerlijke staat (BgZ) en
woonsituatie (BgZ)). Eventueel kan in een volgende versie van de
Gegevensset Oncologie Algemeen wel een specifieke invulling worden
gegeven van dit onderdeel.
Voor het primaire proces en overdracht van een patiënt essentieel.
Of dit in de toekomst gestructureerd kan worden vastgelegd en of dit
wenselijk is, is de vraag. Voor nu betreft dit vrije tekst. Het dient
dan wel als een herbruikbaar gegeven te worden opgeslagen. In een
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volgende versie van de Gegevensset Oncologie Algemeen zal dit
worden geëvalueerd.
Raamwerk ‘Klachten’:
Indien de keuze wordt gemaakt bij de tumorspecifieke dataset om bepaalde klachten gestructureerd vast te leggen, kan onderstaand raamwerk worden gebruikt. De
reden dat beide mogelijkheden worden aangeboden in de eerste set van de Gegevensset Oncologie Algemeen is dat de antwoorden gelijk waren wat betreft het wel
of niet gestructureerd vastleggen van klachten. NB: cursief getypte onderdelen zijn optionele onderdelen.
Het raamwerk betekent grofweg dat de klacht zelf wordt vastgelegd, de begindatum (om de duur te berekenen) en indien van toepassing de anatomische locatie
en/of lateraliteit (links/rechts/beiderzijds).
Gegevenselementen
Mapping op zib Probleem
Probleem::ProbleemType = Klacht, Probleem::ProbleemStatus = Actueel
Naam van de klacht
Probleem::ProbleemNaam
Duur van de klachten (of sinds wanneer de klachten spelen)
Afleiden van Probleem::ProbleemBeginDatum en
Probleem::ProbleemEindDatum of heden.
Toelichting
Probleem::Toelichting
Waar het probleem zich uit resp. op betrekking heeft
Probleem::ProbleemAnatomischeLocatie
Lateraliteit (links/rechts/beiderzijds)
Probleem::ProbleemLateraliteit
Raamwerk ‘Familieanamnese’:
Hieronder volgt een raamwerk die als volgt kan worden gelezen: van een familielid met kanker wordt vastgelegd wat de biologische relatie is tot de patiënt, of het
familielid in leven is, welk type kanker het betreft en op welke leeftijd de diagnose is gesteld. Als er in de familie sprake is van een genmutatie wordt dit
vastgelegd. Eventueel kan er een toelichting worden gegeven.
Gegevenselementen
Mapping op zib familieanamnese
Familielid (relatie van de patiënt)
BiologischeRelatie
Vitale status (levend of overleden)
OverlijdensIndicator
Tumorsoort, evt. lateraliteit
Probleem::ProbleemType = Diagnose
Probleem::ProbleemNaam
Probleem::ProbleemAnatomischeLocatie
Probleem::ProbleemLateraliteit
Genmutatie
Probleem::ProbleemType = Bevinding
Probleem::ProbleemNaam
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Toelichting
Datum

Toelichting
Datum

8.3.2 NIET MEENEMEN IN GEGEVENSSET ONCOLOGIE ALGEMEEN (EERSTE VERSIE)
Het volgende gegeven is wel onderdeel van de BgZ, maar komt in de minderheid van de bronnen voor:
Diëtetiek (BgZ sectie 7.5)
Het volgende gegeven is in de minderheid van de bronnen genoemd, maar wel minimaal tweemaal benoemd:
Lastmeter
Hormonale status
Pijn(score)
Toxiciteit (NB: eerst definiëren wat onder toxiciteit valt en waar dat vanaf te leiden is)
Emotionele status
Ontlasting
Urineren

8.4 Lichamelijk onderzoek
8.4.1 ONDERDEEL GEGEVENSSET ONCOLOGIE ALGEMEEN (EERSTE VERSIE)
In onderstaande tabel staan de gegevens die onderdeel zijn van de eerste versie van de Gegevensset Oncologie Algemeen wat betreft het Lichamelijk onderzoek.
Gegevenselement
Lengte
Gewicht
BMI
Gewichtsverlies

Onderdeel BgZ
Ja, sectie 13.3
Ja, sectie 13.2
Nee
Nee

Zib
Lichaamslengte
Lichaamsgewicht
AlgemeneMeting
AlgemeneMeting

Specifieke invulling

Automatisch berekenen uit lengte en gewicht
Het kan worden vastgelegd d.m.v. AlgemeneMeting met code voor
gewichtsverlies (SNOMED CT: weightloss amount) en als waarde string (vrije
tekst).
Echter de voorkeur gaat uit naar gestructureerde vastleggen middels een waarde
decimaal (kg) per tijdsperiode (maanden). Vanuit de basiselementen van de zibs
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is het belangrijk om de informatiebron te definiëren (patiënt, arts, verpleging,
etc.).
De definitieve wijze hoe gewichtsverlies vastgelegd zal moeten worden zal
worden besloten na evaluatie van de invulling vanuit de proeftuinen.

8.4.2 NIET MEENEMEN IN GEGEVENSSET ONCOLOGIE ALGEMEEN (EERSTE VERSIE)
Het volgende gegeven is wel onderdeel van de BgZ, maar komt in de minderheid van de bronnen voor:
Bloeddruk (BgZ sectie 13.1)
Palpabele afwijkingen bij lichamelijk onderzoek werden in de minderheid van de gevallen genoemd; niet alle tumoren kenmerken zich met palpabele afwijkingen,
derhalve is het geen onderdeel van de Gegevensset Oncologie Algemeen. Tumorspecifiek zal hier waarschijnlijk in een aantal gevallen wel invulling aan worden
gegeven.
De volgende gegevens zijn slechts eenmaal genoemd in alle bronnen:
Cupmaat
BSA (body surface area)
Icterus
Pulmones / Cor / Abdomen / Extremiteiten
Vitale parameters
ADL
Tumorspecifieke onderzoeken

8.5 Performance state
8.5.1 ONDERDEEL GEGEVENSSET ONCOLOGIE ALGEMEEN (EERSTE VERSIE)
In Gegevensset Oncologie Algemeen gaan we niet bepalen waar de performance state wordt vastgelegd, dat is lokale invulling. Uit de verzamelde informatie krijgen
we niet helder of dit thuishoort onder bijvoorbeeld lichamelijk onderzoek, of elders. De gegevens die worden vastgelegd voor het bepalen van de performance state
zijn (grotendeels) anamnestisch. De overgrote meerderheid (> 70%) vindt het van belang om te registreren. De performance state zal dus wel onderdeel zijn van de
eerste versie van de gegevensset. Bij een implementatie zal gekeken moeten worden waar de logische plek is om dit te registreren.
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WHO performance status wordt het meest genoemd (ECOG = WHO). Karnofsky wordt ook een enkele keer vermeld. Karnofsky is gemapt op WHO/ECOG en is dus te
‘vertalen’ in WHO-score7, waardoor er lokaal een keuze gemaakt kan worden welke schaal toegepast wordt.
Gegevenselement
Performance state

Onderdeel BgZ
Nee

Zib
AlgemeneMeting

Specifieke invulling
WHO performance status of Karnofsky score

(of kandidaat zib
Performance Status)

8.5.2 NIET MEENEMEN IN GEGEVENSSET ONCOLOGIE ALGEMEEN (EERSTE VERSIE)
Frailty en overige assessments zijn zelden (slechts eenmaal) genoemd in de geraadpleegde bronnen; denk hierbij aan bijvoorbeeld G8 score en frailty assessments
bij kwetsbare ouderen.

8.6 Mdo-conclusie
8.6.1 ONDERDEEL GEGEVENSSET ONCOLOGIE ALGEMEEN (EERSTE VERSIE)
Uit de input blijkt dat de mdo-conclusie vaak vrije tekst is, waarin o.a. een specificatie van het ziektebeeld en de tumorclassificatie is opgenomen. Daarnaast zie je
vaak iets terug over de patiënt. Om de informatie van de mdo-conclusie verderop in de keten her te gebruiken dient dit eenduidig en gestructureerd te worden
vastgelegd. Het blijkt echter niet eenvoudig om consensus in het land te bereiken aangaande de opbouw van een gestructureerde mdo-conclusie. Hieronder volgt
een raamwerk voor de conclusie van het mdo. In dit raamwerk wordt een suggestie gedaan voor de minimale gegevens die zouden moeten worden vastgelegd in de
mdo-conclusie en mogelijkheden tot uitbreiding. Echter gezien het gebrek aan consensus betreft het een suggestie en zal in de volgende versie van de Gegevensset
Oncologie Algemeen geëvalueerd moeten worden of deze suggestie werkzaam is bij de tumorspecifieke gegevenssets. Vanuit de reviewers werd de minimale optie
en uitbreiding 3 het meest frequent genoemd als minimaal voor de mdo-conclusie. Hierin wordt indien van toepassing gebruik gemaakt van de kandidaat-zib voor de
TNM-classificatie, zie paragraaf 8.2.1 en bijlage 2. Er is geen zib voor andere classificatiesystemen beschikbaar.
Suggestie voor de minimale elementen van de MDO conclusie:
Gegevenselement
Onderdeel BgZ
Zib
Classificatiesysteem
Nee
TNMClassificatie
Nog te

Specifieke invulling
TNMClassificatie::ClassificatieVersie (indien van toepassing)

7 https://oncologypro.esmo.org/Oncology-in-Practice/Practice-Tools/Performance-Scales
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Tumorstadiëring

Nee

Diagnose
Ja
Conclusie (+ evt. overwegingen)
Nee
Bijvoorbeeld: T2N0M0 colorectaalcarcinoom.

ontwikkelen
zibs?
TNMClassificatie
Nog te
ontwikkelen
zibs?
Probleem
Geen

Suggestie voor uitbreiding van de mdo-conclusie 1:
Gegevenselement
Onderdeel BgZ
Zib
Leeftijd
Ja
Patient
Geslacht
Ja
Patient
Bijvoorbeeld: Een 67-jarige man met een T2N0M0 coloncarcinoom.

Per tumorsoort zal bepaald moeten worden wat de bijbehorende
classificatiesysteem is.
TNMClassificatie:OverallTNMClassificatie (indien van toepassing)
Per tumorsoort zal bepaald moeten worden wat de precieze stadiëring is.
Probleem::ProbleemNaam

Specifieke invulling
Afleiden van Patiënt:Geboortedatum
Patiënt:Geslacht

Suggestie voor uitbreiding van de mdo-conclusie 2:
Gegevenselement
Onderdeel BgZ
Zib
Specifieke invulling
Operabiliteit
Nee
Geen
Resectabiliteit
Nee
Geen
Bijvoorbeeld: Een 67-jarige operabele man met een resectabel T2N0M0 coloncarcinoom.
Suggestie voor uitbreiding van de mdo-conclusie 3:
Gegevenselement
Onderdeel BgZ
Tumorgegevens
Nee
Morfologie
Tumorlokalisatie
Tumorgrootte
Tumordiameter
Lymfeklieren lokalisatie
Metastase lokalisatie

Zib
TNMClassificatie
Nog te
ontwikkelen
zibs?

Specifieke invulling
Voor TNM-Classificatie is een kandidaat-zib aangemeld. Voor overige stadiëringen
is dit nog niet gedaan.
TNMClassificatie::TumorCeltype (indien van toepassing)
TNMClassificatie::TumorLokalisatie (indien van toepassing)
n.v.t., evt. AlgemeneMeting
n.v.t., evt. AlgemeneMeting
TNMClassificatie::RegionaleLymfeklierenLokalisatie (indien van toepassing)
TNMClassificatie::AfstandsMetastasenLokalisatie (indien van toepassing)
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Bijvoorbeeld: Een 67-jarige operabele man met een resectabel T2N1M1 adenocarcinoom van het colon descendens (15 cm ab ano) van 2,3 cm. De regionale
lymfeklieren zijn aangetast en er zijn metastasen op afstand.
NB: In het verleden is er een kandidaat zib Patiëntbespreking8 ingediend bij Nictiz. In dit model zit een onderdeel waarin een gecodeerde conclusie kan worden
vormgegeven. Indien gewenst kan bovenstaande een invulling zijn van dit onderdeel van de kandidaat zib. Alhoewel dit raamwerk eerder een gegevensset is
bestaande uit meerdere zibs, dan een enkel zib. Vanuit het project Gegevensset Oncologie Algemeen zal deze kandidaat zib niet opgepakt gaan worden.
NB2: indien de TNM-classificatie niet van toepassing is, is er geen geschikte zib om deze gegevens op te mappen (zie ook bijlage 3).
NB3: het vastleggen van een mdo-conclusie gaat gepaard met een timestamp, oftewel een datum (van het mdo).

8.6.2 NIET MEENEMEN IN GEGEVENSSET ONCOLOGIE ALGEMEEN (EERSTE VERSIE)
Er kan in de Gegevensset Oncologie Algemeen geen uitspraak worden gedaan over de tumorspecifieke invulling. Daarnaast zijn de volgende gegevens slecht een
enkele maal benoemd en derhalve niet in een eerste suggestie meegenomen:
Relevante genmutaties (of het ontbreken daarvan)
Levensverwachting / prognose
Patiënt in behandeling voor

8.7 Mdo-beleid
8.7.1 ONDERDEEL GEGEVENSSET ONCOLOGIE ALGEMEEN (EERSTE VERSIE)
Uit de input blijkt dat het mdo-beleid vaak vrije tekst is, waarin o.a. de voorgestelde behandeling(en) + details door het mdo is opgenomen en een eventuele
suggestie voor deelname aan een klinische studie. De opzet van de behandeling hoort thuis bij dit onderdeel. Echter bij sommige mdo’s is bij voorbaat de opzet van
de behandeling al bekend (bijvoorbeeld in het geval van gliomen palliatief), in een dergelijk geval is de wens dat automatisch deze afleiding gedaan kan worden. Dit
zal bij de tumorspecifieke invulling aangegeven dienen te worden. Vooralsnog is er geen consensus over een generieke invulling/structuur van het mdo-beleid. In
onderstaande tabel wordt een suggestie gedaan voor de invulling van het mdo-beleid. Een uitgebreidere uitwerking is terug te vinden in bijlage 6. De proeftuinen
zullen tumorspecifieke invulling gaan geven aan de mdo-conclusie en het mdo-beleid; aan de hand van deze praktische ervaringen zal in de volgende versie van de
Gegevensset Oncologie Algemeen een duidelijkere structuur worden opgenomen voor deze onderdelen.

8

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/images/1/14/Nl_nfu_Patientbespreking.pdf
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Suggestie voor mdo-beleid:
Gegevens
Opzet beleid

Extra aanvullend onderzoek
igv ‘diagnostiek’

keuzemenu (multiselect)
• Diagnostiek
• Curatief
• Palliatief
• N.v.t.
Vrije tekst

Toevoegingen en/of opmerkingen
Opzet behandeling eventueel automatisch afleiden van het
type mdo dat wordt gehouden.

Of

Voorgesteld beleid
igv ‘curatief’

Voorgesteld beleid
igv ‘palliatief’

Klinische studie – Optie 3

Keuzemenu
• Onderzoek 1
• Onderzoek 2
• Onderzoek …
• Onderzoek n
• Anders, namelijk …. <vrije tekst>
+ evt toelichting aanvullend onderzoek in vrije tekst
Keuzemenu (multiselect)
• Medicamenteuze therapie, namelijk …. <vrije tekst>
• Radiotherapie, namelijk …. <vrije tekst>
• Chirurgische behandeling, namelijk …. <vrije tekst>
•
Overig/anders, namelijk …. <vrije tekst>
+ evt toelichting voorgesteld beleid in vrije tekst
Keuzemenu (multiselect)
• Medicamenteuze therapie, namelijk …. <vrije tekst>
• Radiotherapie, namelijk …. <vrije tekst>
• Chirurgische behandeling, namelijk …. <vrije tekst>
• Overig/anders, namelijk …. <vrije tekst>
+ evt toelichting voorgesteld beleid in vrije tekst
Vrije tekst

Per tumorsoort of mdo kan invulling worden gegeven aan de
onderzoeken die ingevuld kunnen worden.

Indien wenselijk om meer invulling te geven aan opties zie dan
uitwerking in bijlage 6.

Indien wenselijk om meer invulling te geven aan opties zie dan
uitwerking in bijlage 6.

Of
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Boolean
• Ja, namelijk …. < vrije tekst>
• Nee

Mdo-beleid is momenteel (nog) niet als zodanig in zibs te vangen. Het gehele mdo-verslag kan wel als vrije tekst met de zib Tekstuitslag verstuurd worden.
Onderdelen van het mdo-beleid zijn wel in zibs te vangen. Bij een daadwerkelijke implementatie zal gekeken moeten worden wat de wensen en behoeften zijn.
Aangezien mdo-beleid informatie bevat die gedurende het zorgproces, maar ook daarna voor bijvoorbeeld kwaliteitsverantwoording, wordt hergebruikt is het
wenselijk om daar waar mogelijk de informatie gestructureerd vast te leggen in plaats van door middel van vrije tekst.

8.7.2 NIET MEENEMEN IN GEGEVENSSET ONCOLOGIE ALGEMEEN (EERSTE VERSIE)
Voorbereidde voorgestelde beleid
Verwijzingen
Hoofdbehandelaar (na mdo)
Datum advies
Vervolg mdo
NB: in vrijwel elk mdo zullen de volgende algemene gegevens9 worden vastgelegd:
Datum
Vraagstelling
Aanwezigen
Type mdo
Deze onderdelen vallen niet onder mdo-conclusie en mo-beleid en daarmee niet onder de geprioriteerde onderdelen van het zorgproces. Iedere verslaglegging kent
een timestamp, zo ook die van het mdo. Indien de verslaglegging van het mdo op de dag van het mdo geschied is de datum daarmee vastgelegd.
Het type mdo is wel relevant voor de Gegevensset Oncologie Algemeen op het moment dat het relevant is om automatisch af te leiden wat de opzet van het beleid
is (bijvoorbeeld palliatief of curatief).
Bovenstaande gegevens passen in de kandidaat zib Patiëntbespreking of zouden een uitbreiding kunnen zijn van de zib Contact. Vooralsnog wordt de ontwikkeling
van de zib Patiëntbespreking en/of de uitbreiding van de zib Contact niet opgepakt binnen het project Gegevensset Oncologie Algemeen.

Andere algemene mdo-gegevens die slechts een enkele keer benoemd zijn: Doeldatum mdo, Aanvrager, Voorbereiding door pathologie / radiologie gewenst, Bespreking / werkgroep, Kopie
verslag aan
9
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De ontwikkeling van een zib Patientbespreking is wel wenselijk met het oog op gestructureerde verslaglegging van opzet beleid en beleid volgens richtlijn. De zib
Patientbespreking is veel groter dan de oncologie en zal in alle sectoren toegepast moeten kunnen worden. Het vraagt dan ook een projectgroep groter dan de
oncologie om deze zib verder uit te werken. In de kandidaat zib zit (nog) niet een gecodeerd beleid. De projectgroep is van mening dat de patientbespreking an sich
een dataset is en dus bestaat uit meerdere zibs.
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9. Vervolg
De Gegevensset Oncologie Algemeen wordt op papier (lees dit document) uitgewerkt. Voor
implementatie in de praktijk kan het wenselijk zijn de gegevensset in tooling als ART DECOR
te plaatsen. Met het vaststellen van de gegevensset en de start van de toetsing in de
proeftuinen zal besloten moeten worden of het plaatsen van de gegevensset in tooling als
ART DECOR wenselijk is.
Na het vaststellen van de Gegevensset Oncologie Algemeen wordt de gegevensset aan de zes
proeftuinen aangeboden. De zes proeftuinen zullen in de 12-24 maanden daarop de
gegevensset toetsen en tumorspecifieke invulling (en uitbreiding) geven aan de gegevensset.
Ook is het denkbaar/wenselijk dat de gegevensset in andere projecten wordt gebruikt en
daarbij getoetst en ingevuld. Gezamenlijk zal dit leiden tot inzichten waarop de Gegevensset
Oncologie Algemeen aangepast en/of uitgebreid moet worden. De projectleiders van de
proeftuinen komen periodiek samen onder leiding van de themamanager van het thema
Gegevenssets Oncologie. Onderdeel van deze bijeenkomsten zal de Gegevensset Oncologie
Algemeen zijn.
Naast de proeftuinen is het ook denkbaar/wenselijk dat de gegevensset in andere projecten
wordt gebruikt en daarbij wordt getoetst, ingevuld en aangevuld. Denk hierbij aan projecten
van IKNL zoals de gestructureerde mdo’s, projecten van Registratie aan de bron met een
oncologisch zorgproces in scope of het project Verduurzamen kwaliteitsregistraties van de
FMS. De Gegevensset Oncologie Algemeen zal onder de stakeholders worden verspreid en te
zijner tijd zal een inventarisatie plaatsvinden wat de wens uit het veld is met betrekking tot
de Gegevensset Oncologie Algemeen.
De linking pins van Regionale oncologienetwerken spelen een zeer belangrijke rol in het
verkrijgen van de juiste input, zowel in de totstandkoming van de eerste versie van de
gegevensset als in de versie 2.0. De linking pins zijn de spin in het oncologische web en de
vertegenwoordiging van het oncologisch zorgveld in alle regio’s.
De verwachting is dat medio 2021 een versie 2.0 van de Gegevensset Oncologie Algemeen zal
worden gepubliceerd. De themamanager van Gegevenssets oncologie is eindverantwoordelijk,
wie de leiding voor de versie 2.0 op zich zal nemen is nog niet bekend.
Parallel aan (de afronding van) dit project wordt gekeken naar de inrichting van de
governance10. Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij het programma van VWS wat
wordt ingericht rondom de governance van kwaliteitsregistraties om de adviezen van
commissie van der Zande11 op te volgen. Welke partijen dienen betrokken te zijn bij de
ontwikkeling van dergelijke gegevenssets? Wie bepaalt uiteindelijk de definitieve versie? En
wie beheert de gegevensset vervolgens / voelt zich eigenaar?
Totdat er een structurele invulling is voor het beheer valt deze gegevensset onder het thema
Gegevenssets oncologie van het programma Regionale oncologienetwerken.

https://www.oncologienetwerken.nl/nieuws/stakeholders-aan-boord-bij-thema-gegevenssets-oncologie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/05/advies-commissie-governance-vankwaliteitsregistraties
10
11
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Bijlage 1: Projectorganisatie
Opdrachtgever: Citrienfonds Regionale oncologienetwerken

9.1 Stuurgroep Project
De stuurgroep is thema-breed ingericht en is daarmee de stuurgroep van dit project én de
proeftuinen
De stuurgroep bestaat uit;
Prof. dr. Stefan Sleijfer; Erasmus MC, Hoogleraar interne oncologie, lid stuurgroep
Citrienprogramma Regionale oncologienetwerken/gedelegeerd stuurgroeplid Gegevenssets
oncologie door de opdrachtgever, voorzitter stuurgroep.
Prof. dr. Marc Besselink; Amsterdam UMC, Hoogleraar chirurgie, i.h.b. pancreas- en
hepatobiliaire (HPB) chirurgie, lid stuurgroep Citrienprogramma Regionale
oncologienetwerken/gedelegeerd stuurgroeplid thema Gegevenssets oncologie door de
opdrachtgever.
Joyce Simons; Programmamanager Registratie aan de bron
Drs. Eefje van Kessel MBA; themamanager Regionale oncologienetwerken Gegevensset
oncologie, tevens programmamanager Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam
Niels Minderman; Informatiemanagement IKNL
Afvaardiging Project Gegevensset Oncologie Algemeen: Yoen van der Linden;
projectleider.

9.2 Projectgroep
De projectgroep bestaat uit:
Mirjam van der Steen; projectleider Regionale oncologienetwerken (projectproces) tot 15
augustus 2019.
Yoen van der Linden; projectleider Registratie aan de bron (inhoudelijke begeleiding + na
15 augustus ook projectproces)
Michael van der Zel, informatiearchitect en klinisch informaticus UMCG, lid
architectuurteam zib-centrum
Lonneke Vermeulen; klinisch informaticus IKNL, lid architectuurteam zib-centrum

9.3 Werkgroep
De werkgroep bevat personen die een bijdrage leveren aan het tot stand komen van de
Gegevensset Oncologie Algemeen.
Het gaat hierbij om de volgende functionarissen/afvaardiging van de volgende organisaties, in
wisselende samenstelling afhankelijk van de fase van het project;
Zorginhoudelijke functionarissen
Linking pins Regionale Oncologienetwerken:
• Carla Smits, programmamanager Radboudumc Centrum voor Oncologie, EVAMEG
(Eenvoudig vastleggen, Meervoudig Gebruik) darm/hoofdhals/cervix
• Hanneke Jongkind, programmamanager UMC Utrecht Cancer Center
• Erna Elfrink, programmamanager ErasmusMC Kankerinstituut
• Eefje van Kessel, programmamanager Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam,
tevens themamanager Gegevenssets oncologie, Oncologienetwerken Citrien 2.0
• Hilde Janissen, programmamanager LUMC
• Ineke Middelveldt, programmamanager UMCG
• Fabrizia Ketelaars, programmamanager OncoZON/Maastricht UMC
-

Projectleiders van de proeftuinen thema Gegevenssets oncologie.
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•

-

-

-

Femmy Meenhorst, kwaliteitsadviseur Albert Schweitzer Ziekenhuis/projectleider
proeftuin Borstkanker
• Roos van Eijk, Projectleider ICT en administratie UMC Utrecht Cancer Center,
projectleider proeftuin Darmkanker
• Pedro Janssen, stafadviseur oncologie VieCuri/projectleider OncoZON: Uniforme
registratie darmkanker en longkanker / proeftuin Darmkanker
• Philip de Witt Hamer, neurochirurg Amsterdam UMC locatie VUmc, projectleider
proeftuin Glioom
• Merijn de Swart, Phd, projectleider Amsterdam UMC locatie UMC, Passend
Behandelplan en project Glioom
• Wendy Oldemenger, onderzoeker, projectleider ErasmusMC, palliatief zorgplan
• Tara MacKay, Phd, projectleider Amsterdam UMC locatie AMC, projectleider
proeftuin pancreas
• Anouk Latenstein, Phd, projectleider Amsterdam UMC locatie AMC, projectleider
proeftuin pancreas
• Nienke Biermasz endocrinoloog LUMC, projectleider proeftuin neuroendocriene
tumoren
Overige betrokkenen Regionale oncologienetwerken:
• Anja Koopman, ICT adviseur UMCG
• Jourik Gietema, oncoloog UMCG
• Mathilde van Kouwenhoven, neuroloog Amsterdam UMC locatie VUmc
Klinisch informaticus
Informatiearchitect
Functionarissen met expertise op het gebied van datamodelleren
Afvaardiging van kwaliteitsregistraties:
a. IKNL; team van expert in zake oncologie en modellering van de oncologische
informatie
b. DICA (ntb)
Functionarissen met expertise op het gebied van het uitwisselen van informatie, zoals
Nictiz en Registratie aan de bron

9.4 Stakeholders
-

Zorgverleners
Wetenschappelijke verenigingen
Beroepsverenigingen (KNMG)
Federatie medisch specialisten (FMS)
SONCOS
IKNL
Registratie aan de bron
Relevante (kwaliteits-)registraties zoals bijv. NKR en DICA
Nictiz
Kwaliteitsinstituut
Zorgverzekeraars
NFK (patiëntenverenigingen)
Leveranciers informatiesystemen
Experts (consultatief)

NB: door een reviewer zijn ZIN en IGJ ook genoemd als relevante stakeholders.
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Bijlage 2: Documentatie kandidaat zib TNMclassificatie
Onderstaande is volgens het fomulier ‘kandidaat zib’ van Nictiz.

1.1
Concept
Beschrijf de inhoud van het concept
TNM Classificatie van Maligne Tumoren (TNM) is het systeem voor de stadiëring van kanker
dat is ontwikkeld door de Union Internationale Contre le Cancer of International Union
Against Cancer (UICC). De TNM-classificatie wordt ook gebruikt door de American Joint
Committee on Cancer (AJCC) en de International Federation of Gynecology and Obstetrics
(FIGO). In 1987 werden de TNM-classificaties van de UICC en de AJCC tot één systeem
gecombineerd met dezelfde definities. Desondanks zitten er nog altijd verschillen tussen
beide systemen. Niet voor alle tumoren is een TNM-classificatie ontwikkeld.
De TNM-classificatie is ontwikkeld voor solide tumoren (waaronder carcinomen en
sarcomen); niet-solide tumoren (bijvoorbeeld lymfomen en gliomen) kennen een ander
systeem voor stadiëring. De algemene opzet is als volgt: De T staat voor tumor en
beschrijft de lokale uitbreiding, de N staat voor lymfekliermetastasering (Engels: node) en
de M staat voor metastase op afstand. Naast T, N en M bevat de classificatie nog andere
parameters die relevant kunnen zijn. Afhankelijk van de zorgfase, tumorsoort en/of het
medische specialisme zijn deze aanvullende parameters wel of niet relevant om in te
vullen. In deze bouwsteen zijn de in dit classificatiesysteem benoemde categorieën en
prefixen (zoals de T-, N-. M-, G-, etc.) opgenomen die nodig kunnen zijn voor het
vastleggen van een TNM-classificatie. Daarnaast zijn dataelementen voor de benodigde
contextuele informatie opgenomen om deze uitkomsten juist te kunnen interpreteren.
TNM Classification of Malignant Tumors (TNM) is the cancer staging system developed and
is maintained by the Union for International Cancer Control (UICC). It is also used by the
American Joint Committee on Cancer (AJCC) and the International Federation of
Gynecology and Obstetrics (FIGO). In 1987, the UICC and AJCC staging systems were
unified into the single TNM staging system. Nevertheless, there are still some differences
between the two systems. The TNM-classification is developed for solid tumors. TNM is a
notation system that describes the stage of a cancer, which originates from a solid tumor,
using alphanumeric codes; T describes the size of the original (primary) tumor and whether
it has invaded nearby tissue, N describes nearby (regional) lymph nodes that are involved,
and M describes distant metastasis (spread of cancer from one part of the body to
another). In addition to T, N and M, the classification also contains other parameters that
may be relevant. Depending on the phase of care, type of tumor and / or the medical
specialty, these additional parameters may or may not be relevant to fill in. This clinical
building block contains the categories and prefixes mentioned in this classification system
(such as the T, N, M, G, etc.) that may be required for establishing a TNM classification. In
addition, data elements for the necessary contextual information are included to be able
to correctly interpret these outcomes.

1.3
Purpose
Zo kort en duidelijk mogelijke beschrijving van het doel van het concept dat
wordt beschreven in de bouwsteen.
Een TNM-classificatie is een weergave van de ernst en/of omvang van een maligniteit.
TNM-stadiëring is onderdeel van de diagnosestelling en belangrijk voor het bepalen van de
behandelmogelijkheden en het opstellen van het behandelplan. De uitkomsten van deze
stadiëring bepalen daarnaast ook in grote mate de prognose van de patiënt. Hiermee is
gestandaardiseerde uitwisseling van de TNM-classificatie, en/of onderdelen daaruit, tussen
Regionale Oncologienetwerken - thema Gegevenssets oncologie – deelproject Gegevensset Oncologie Algemeen

35

verschillende zorgverleners (betrokken bij de behandeling van kankerpatiënten) mogelijk,
bijvoorbeeld ten behoeve van het multidisciplinair overleg (mdo).
NB: Deze bouwsteen geeft geen instructies over het toepassen van het TNMclassificatiesysteem. Hiervoor wordt verwezen naar de UICC / AJCC TNM Classification of
Malignant Tumours, 8th edition.
A TNM classification is a representation of the severity and / or extent of a malignancy.
TNM staging is part of the diagnosis and important for determining treatment options and
drawing up the treatment plan. The results of this staging also largely determine the
prognosis of the patient. This clinical building block makes standardized exchange of the
TNM classification, and/or parts of it, between different care providers (involved in the
treatment of cancer patients) possible, for example for the benefit of the multidisciplinary
tumor board (MTB).
Note: This clinical building block (CBB) does not provide instructions on the application of
the TNM classification system. For this, reference is made to the UICC / AJCC TNM
Classification of Malignant Tumors, 8th edition.

1.4
Patient Population
Beschrijving van de groep patiënten waarop de bouwsteen van toepassing is.
Volwassen patiënten met een solide tumor waarop een TNM-classificatie wordt toegepast. Deze
bouwsteen is niet bedoeld voor specifieke tumorclassificaties bij kinderen of voor niet- solide
tumoren.
Adult patients with a solid tumor on which the TNM-classifications has been applied. This cbb is not
intended tumor classifications by children and /or for not-solid tumors.

1.5

Overige gewenste informatie voor de in te dienen kandidaat zib

Naam
Gewenste naam van de zib.

TNM-Classificatie
TNM-classification

Uniek
Alleen wanneer een kandidaat zib nog
niet bestaat kan deze als kandidaat-zib
worden ingevuld. Wanneer er een
‘structuur zib’ zoals ‘algemene meting’
bestaat maar er behoefte is aan
concrete invulling ervan als kandidaat
zib kunt u hier beschrijven waarom deze
kandidaat zib zou moeten bestaan.

Er is geen bestaande zib die de TNMclassificatie kan representeren, daarom is er
een nieuwe zib ontwikkeld. Dit is een
definitieve aanmelding tot kandidaat zib en
vervangt de eerdere initiatieven12 om dit
concept tot een zib te ontwikkelen.

Doel
Geef aan wat het doel is (van het
project of indiener) waarom deze zib
belangrijk is om uit te werken en op te
nemen.

De TNM-Classificatie is een concept dat zeer
veel en multidisciplinair gebruikt wordt
binnen de oncologische zorg.
Gestandaardiseerde uitwisseling is van groot
belang.

There is no existing cbb that can represent
the TNM classification, therefore a new cbb
has been developed. This is a definitive
application for a candidate cbb and replaces
the earlier initiatives to develop this concept
into a cbb.

The TNM-classification is a concept that is
used extensively and multidisciplinary within

12 HHT TumorClassificatie, SolideTumor en TumorClassificatie.
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cancer care. Standardized exchange is of
great importance.
Afstemming met veld
Geef aan welke afstemming reeds heeft
plaatsgevonden dan wel nodig is om de
kandidaat zib na vooraankondiging te
gaan afronden.

Binnen de werkgroep zijn Registratie aan de
bron, IKNL en Regionale oncologienetwerken
vertegenwoordigd. Palga heeft tevens al een
eerste review gedaan, maar verdere
afstemming is wel vereist. Afstemming dient
nog te gebeuren met:
Nictiz (terminologie- en zib-centrum)
Palga
FMS / SONCOS
Multidisciplinaire tumor-specifieke
werkgroepen / zorgverleners (zoals
NABON, WOU, DCCG, DUCG)
Wetenschappelijke verenigingen
(m.n. NVvH/NVCO, NVvO, NVMO,
NVvR, NVvP, NVRO)
DICA
NKR-experts
Taskforce Oncologie en/of
Citrienfonds programma Regionale
oncologienetwerken
EPD-leveranciers

Informatiemodel
Dit kan in elke vorm. Een visualisatie,
mindmap of een Excel-bestand met
opsomming van de concept elementen.

Zie figuur hieronder.
Een concept uitwerking van de onderliggende
waardelijsten en terminologie is reeds
gemaakt en kan in overleg aangeleverd
worden.
Er komt 1 zib voor TNM-classificatie met als
doelgroep de volwassen oncologische patiënten
met solide tumoren (patiënt population). Deze
zib is net als de landelijke zib AlgemeneMeting
en zib Probleem een 'algemene zib' die per
toepassing nader gespecificeerd moet
worden. Deze TNM-classificatie zib kan door het
nader specificeren van de waardelijsten
(inperken en ook geheel vervangen) specifiek
gemaakt worden voor tumorspecifieke
toepassing (b.v. borstkanker). Deze laatste slag
is essentieel voor juiste toepassing van de TNM
classificatie zelf als ook voor het bereiken van
'eenheid van taal’ binnen gegevensuitwisseling
in Nederland (use-cases).
Het is daarom (zeer) wenselijk dat er ook kant
en klare waardelijsten worden gemaakt en
beheerd voor de diverse tumorspecifieke
toepassingen van deze zib. Hoe het beheer van
deze waardelijsten (organisatorisch en
technisch) moet worden vormgegeven is nog
niet duidelijk en dient te worden besproken.

Contactpersoon
Wanneer dit een andere persoon is dan
de aanmelder, geef hier dan de naam op
van deze persoon.

Yoen van der Linden
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Informatiemodel (v0.5)
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Bijlage 3: Standaarden
Invulling standaarden binnen de zorginformatiebouwstenen
Zorginformatie bouwstenen
Zorginformatiebouwstenen worden gebruikt om inhoudelijke (niet technische) afspraken vast
te leggen ten behoeve van het standaardiseren van informatie, die gebruikt wordt in het
zorgproces. Het doel van de standaardisatie is dat deze informatie uit het zorgproces wordt
hergebruikt voor andere doeleinden zoals kwaliteitsregistraties, overdracht of
patiëntgebonden onderzoek. Een zorginformatiebouwsteen is een informatiemodel, waarin
een zorginhoudelijk concept wordt beschreven in termen van de gegevenselementen waaruit
dat concept bestaat, de datatypes van die gegevenselementen etc.
Zorginformatiebouwstenen zijn informatiemodellen van minimale klinische concepten, die
elk meerdere gegevens in zich herbergen met een afgesproken inhoud, structuur en
onderlinge relatie.
Basisgegevensset zorg (BgZ)
In het kader van informatie-uitwisseling in de zorg is een gegevensset voor uitwisseling in het
algemeen gekoppeld aan een bepaalde toepassing (use case). De uitzondering op die regel is
de basisgegevensset zorg (BgZ). Dat is een gegevensset die niet is gekoppeld aan een
bepaalde toepassing maar die in feite een 'generiek' karakter heeft. De BgZ is formeel
gedefinieerd als de minimale set van patiëntgegevens die specialisme, ziektebeeld en
beroepsgroep overstijgend relevant is en die van belang is voor de continuïteit van zorg.
Wat meer pragmatisch geformuleerd betekent dit, dat de BgZ een set van patiëntgegevens is,
die in veel gevallen waarbij gegevens uitgewisseld worden, met name in het kader van
continuïteit van zorg, relevant en van belang geacht wordt. De BgZ is opgebouwd uit zibs. Bij
het samenstellen van de BgZ is gebruik gemaakt van de bestaande Europese 'patient
summary'. Nadere informatie en de precieze gegevensset is te vinden in de BgZ specificatie.
PROBLEEM::PROBLEEMNAAM
Voor de probleemnaam van de zib probleem gebruiken de ziekenhuizen de Referentie Set van
de Diagnosethesaurus. Door gebruik van de diagnosethesaurus is voor een groot deel van de
concepten die daarin staan ook de Snomed CT alsmede de ICD-10 code bekend. De inhoud van
de Diagnosethesaurus is met name gestuurd vanuit de wens om een ICD-10 code aan de DBC
te kunnen koppelen. Deze concepten zullen dus ook toereikend zijn. Of deze thesaurus
toereikend is voor het in voldoende mate specificeren van Diagnoses, complicaties, klachten
en bevindingen zal in de proeftuinen nader onderzocht moeten worden.
Daarbij dient ook gekeken te worden of de diagnosethesaurus resp dit zib-element,
toereikend is voor het vastleggen van iets over de diagnose in de mdo-conclusie. In de huidige
mdo’s zit er een grote variatie in wat hier wordt vermeld.
Vooralsnog lijkt het aantal klachten, ongeveer 30, in de diagnosethesaurus beperkt en staan
er slechts 4 Nederlandstalige genumutaties (bevindingen) in. Daarmee bestaat de kans dat de
huidige Diagnosethesaurus op dit vlak niet toereikend is voor de klinische praktijk. In Snomed
CT zijn meer klachten (complaints) en ook genmutaties (gen mutations) gedefinieerd, maar
deze zijn lang nog niet allemaal beschikbaar in de Nederlandse versie van Snomed CT. Indien
behoefte is om meer klachten en genmutaties ook via de Diagnosethesaurus beschikbaar te
stellen is het belangrijk dat het zorgveld deze wens kenbaar maakt aan DHD, NVZ, Nictiz en
Registratie aan de Bron. Wijzingen in de Diagnosethesaurus die ziekenhuizen wensen, dienen
door het betreffende specialisme via de eigen beroepsverenigingen ingediend te worden bij
de DHD. Voor toevoegingen aan de Nederlandse Snomed CT moeten verzoeken ingediend
worden bij Nictiz.
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PROBLEEM::PROBLEEMANATOMISCHELOCATIE
In de zib wordt verwezen naar Snomed CT. Voor oncologische aandoeningen kan via Snomed
CT gerefereerd worden naar de ICD-O anatomische lokalisatie, die daarvoor de voorkeur
geniet.
TNM-CLASSIFICATIE NIET VAN TOEPASSING
Indien de TNM-Classificatie niet van toepassingen is kan de gelijknamige zib ook niet gebruikt
worden om gegevens op te mappen. In dat geval zijn er echter nog steeds standaarden van
toepassing.
Er zijn naast de TNM-classificatie vele andere tumorclassificatiesystemen, zoals de FIGO,
WHO classificatie voor hersentumoren 2016, Bethesda-classificatie, micro macro giant,
KNOSP, HARDY, Fujimoto, etc. Welke classificatiesysteem wordt toegepast kan
gespecificeerd worden in het gegevenselement <classificatiesysteem>. De uitkomst van deze
classificatie kan vervolgens vastgelegd worden in het element <tumorstadiëring>.
Het element <morfologie> gevuld worden conform de ICD-O-3, WHO of een andere standaard
die op de betreffende tumorsoort van toepassing is.
Voor de <tumorlokalisatie> en <metastase lokalisatie> geldt dat deze in veel gevallen
gebaseerd zal zijn op de ICD-O-3, deze is net als probleemanatomischelocatie terug te vinden
in SNOMED CT. Indien hier een andere standaard van toepassing is, kan deze ook gebruikt
worden.
Voor <Lymfeklieren lokalisatie> gebruiken zorgverleners vaak een nummering en benaming
van lokale lymfeklierstations. De precieze standaard hiervan moet per keer gedefinieerd
worden.

Standaarden voor de mate en/of ernst van problemen
De mate en/of de ernst van problemen wordt in de huidige zib Probleem niet expliciet
geadresseerd, terwijl dit voor de het zorgproces soms wel heel relevant is. Voor sommige
problemen is de ernst of de mate ervan expliciet opgenomen in de diagnosethesaurus (de
probleemnaam), maar dit wordt niet consequent gedaan. Daarom worden hier een aantal
standaarden benoemd die hier wel expliciet iets over zeggen.
COMMON TERMINOLOGY CRITERIA FOR ADVERSE EVENTS (CTCAE)
De NCI Common Terminology Criteria for Adverse Events is een beschrijvende terminologie
die kan worden gebruikt voor het melden van ongewenste voorvallen (Adverse Events),
oftewel bijwerkingen. Een bijwerking is een ongewenst en/of onbedoeld effect (in die vorm
van een teken, zoals een abnormaal laboratoriumbevinding, symptoom of ziekte) die
geassocieerd en/of gerelateerd wordt aan een medische behandeling. Aan iedere bijwerking
kan een cijfer voor de ernst (een gradering) worden gegeven.
De CTCAE kent graad 1 tot en met 5, met per bijwerking een unieke klinische beschrijving
van de ernst op basis van de algemene richtlijn. Voor elk CTCAE-term kan per graad ook
aangegeven worden wat de ‘referentiewaarden’ zijn, zie het voorbeeld in Figuur 1. De
algemene gradering is als volgt:
Graad 1 mild; asymptomatische of milde symptomen; alleen klinische of diagnostische
observaties; interventie niet aangegeven;
Graad 2 Matig; minimaal, lokaal of niet-invasief interventie aangegeven; beperking van
dagelijkse zelfzorg (ADL* 13);
Graad 3 Ernstig of medisch significant maar niet onmiddellijk levensbedreigend;
ziekenhuisopname of verlenging van ziekenhuisopname aangegeven; uitschakelen;
beperking van zelfzorg (ALD14);
Instrumentele ADL verwijst naar het bereiden van maaltijden, boodschappen doen of kleding kopen met de
telefoon, geld beheren, etc.
14 Zelfzorg ADL verwijzen naar baden, aankleden en uitkleden, zich voeden, naar het toilet gaan, nemen
medicijnen, en niet bedlegerig.
13
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Graad 4 Levensbedreigende gevolgen; dringend interventie aangegeven;
Graad 5 Dood gerelateerd aan AE.

Binnen de oncologische zorg wordt de CTCAE veelal gebruikt om bijwerkingen van
medicamenteuze therapie en radiotherapie te monitoren. Het inbouwen van deze standaard
in de EPDs is dan ook zeer wenselijk.

Figuur 1 – Voorbeeld uitwerking van de CTCAE

SEVERITY OF ILLNESS
De Severity of Illness (SOI) 15, met de gradering minor, moderate, major en extreme, wordt in
de Verenigde Staten nog veel gebruikt om de complexiteit van de patiënt te duiden. Hiermee
kunnen artsen en andere groepen die bij de behandeling zijn betrokken tevens het gebruik
van hulpbronnen, de complicaties en de duur van het verblijf vergelijken. Deze standaard
heeft daarmee ook een soort case mix functie, waarvoor in Nederland veelal de Charlson
Comorbidity Index (CCI) wordt gebruikt voor vergelijking van patiënten door
kwaliteitsregistraties.

15

Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Severity_of_illness en The Severity of Illness Index as a severity

adjustment to diagnosis-related groups (1984)
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Figuur 2 – Indeling van de Severity of Ilnness (SOI)

RESDAC
Door het Research Data Assistance Center (ResDAC) voor medische data zijn classificaties
voor Primary Diagnoses Severity (de zogenaamde M1020/M0230) en Other Diagnosis Severity
Rating (M0240) beschikbaar. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 2-cijferige code, beide
van 00 t/m 04. In onderstaande tabel wordt toegelicht welke betekenis de codes hebben,
waarbij er alleen een verschillende definitie is voor code 02.

Code
00
01
02

03
04

Primary Diagnoses Severity
Other Diagnosis Severity Rating
(M1020/M0230)
(M0240)
Toelichting
Asymptomatic, not treatment needed at this time
Symptoms well controlled with current therapy
Symptoms controlled with difficulty,
Symptoms controlled with difficulty,
affecting daily functioning
affecting daily functioning, patient
needs ongoing monitoring
Symptoms poorly controlled, patient needs frequent adjustment in treatment and
dose monitoring
Symptoms poorly controlled, history of rehospitalizations

SEVERITY IN FHIR
Binnen de FHIR Recourse Condition kan ook de ernst van een Conditie, probleem en/of
diagnose worden aangegeven, zie Figuur 3. Voor de ernst (severity) is een waardenlijst
opgesteld bestaande Severe, Moderate en Mild, die gecodeerd zijn middels Snomed CT.
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Figuur 3 – FHIR resource Condition met daarin een element voor severity

Samenhang tussen opbouw gegevensset en andere standaarden
STANDAARDEN RONDOM MEDICAMENTEUZE THERAPIE
Binnen de oncologische zorg en tevens in ziekenhuisinformatiesystemen worden
medicamenteuze oncologische therapieën vaak gedefinieerd door middel van een kuur. Deze
bestaat uit een kuurnaam en een of meerdere regels medicatie. Een regel bevat de
medicatie, dosering (afhankelijk van lichaamsoppervlak = lengte * gewicht), periodiciteit
(aantal kuren * cyclusduur), toedieningsweg en een (start)datum. Daarnaast is het voor
verschillende kuren belangrijk dat de nierfunctie (kreatinine UAC) is bepaald.
Het is mogelijk om de losse medicatieregels met behulp van de zib medicatietoediening en
toedieningsafspraak te modelleren, waarbij uit medicatietoediening gehaald kan worden wat
er voor medicamenten zijn gegeven en uit toedieningsafspraak (sub zib gebruikersinstructie,
element HerhaalperiodeCyclischSchema) het initiële schema. De medici hebben echter
behoefte aan informatie over de medicamenteuze therapie op een meer geaggregeerd
niveau, in de vorm van een kuurnaam en een gerealiseerd schema. Dit zou door middel van
business logica afgeleid kunnen worden uit de ‘ruwe’ informatie die de zibs bevatten.
FHIR heeft de Resource MedicationAdministration waarin regels voor het versturen van
medicatie die onderdeel zijn van een kuur zijn gespecificeerd. Binnen deze resource kunnen
kenmerken van de kuur (duur, cyclus, dosering) vastgelegd worden in tekst.
STANDAARDEN MET BETREKKING TOT RADIOTHERAPIE
Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM), de standaard voor medische
beeldvorming, kent een specifieke sectie voor radiotherapie, DICOM-RT (zie Figuur 4).
Hierbinnen zit een specifieke RT-dosismodule, welke wordt gebruikt om 2D- of 3Dstralingsdosisgegevens over te dragen die zijn gegenereerd door
behandelingsplanningssystemen of vergelijkbare apparaten. De kenmerken die in de module
zijn gedefinieerd, ondersteunen de dosis voor een enkele stralingsbundel (mogelijk bestaande
uit meerdere segmenten, zoals geleverd in een dynamische behandeling) of een groep stralen
die ofwel een fractiegroep omvat (zie voor verdere detaillering paragraaf C.8.8.13 van de
DICOM handleiding) of een volledige behandeling plan (mogelijk de som van meerdere
fractiegroepen).
Binnen deze standaard zijn aparte velden gereserveerd voor Dose type, Dose eenheid en Dose
Summation. De actuele dosis wordt berekend uit de stralingsbundel die aan de patiënt is
gegeven. Tevens wordt vastgelegd wat voor soort radiotherapie is toegepast (Refenced RT
Plan Sequence).
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Figuur 4 – Overzicht van de DICOM-RT sectie

Binnen FHIR bestaat sinds kort een profile voor CancerRelatedRadiationProcedure als
onderdeel van mCode, welke onder andere gegevens over de dosis kan communiceren. In
Figuur 5 zijn de belangrijkste velden weergegeven van de RadiationProcedure welke
betrekking hebben op de dosis. Hieruit is op te maken dat FHIR de mogelijkheid biedt om de
dosis gestructureerd vast te leggen.

Figuur 5 – FHIR resources voor het definiëren van gegevens dosis bestraling

HL7-CDA biedt daarentegen geen apart veld maar alleen de mogelijkheid om de dosis in een
verslag (tekst) van de gegeven procedure op te nemen, zie Figuur 6.
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Figuur 6 – HL7 CDA specificatie voor een verslag van een oncologische procedure
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Bijlage 4: Analyse input Gegevensset Oncologie Algemeen
Hieronder volgen afbeeldingen van de input die is verkregen vanuit de proeftuinen en linking pins (vragenlijst GOA) en vanuit reeds afgeronde projecten (mdoformats). Deze afgeronde projecten zijn ook projecten buiten het programma Naar regionale oncologienetwerken waar IKNL onderdeel van heeft uitgemaakt.
Totalen
Informatiebron
Tumorsoort

Aantal gevulde cellen

Aantal bronnen

%

Aantal gevulde cellen

Aantal bronnen

%

Aantal gevulde cellen

Aantal bronnen

%

Vragenlijst GOA

Vragenlijst GOA

Vragenlijst GOA

MDO formats

MDO formats

MDO formats

totaal

totaal

totaal

4
3
3
1
4
3
3
3
1
2
1
3
2
1
1
1
1
1

6
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

67%
60%
60%
20%
67%
60%
60%
60%
20%
40%
20%
60%
40%
20%
20%
20%
20%
20%

7
4
5
7
10
9
2
4
1
3
0
8
0
0
0
0
0
0

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

64%
36%
45%
64%
91%
82%
18%
36%
9%
27%
0%
73%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

11
7
8
8
14
12
5
7
2
5
1
11
2
1
1
1
1
1

17
16
16
16
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

65%
44%
50%
50%
82%
75%
31%
44%
13%
31%
6%
69%
13%
6%
6%
6%
6%
6%

Aantal gevulde cellen

Aantal bronnen

%

Aantal gevulde cellen

Aantal bronnen

%

Aantal gevulde cellen

Aantal bronnen

%

Vragenlijst GOA

Vragenlijst GOA

Vragenlijst GOA

MDO formats

MDO formats

MDO formats

totaal

totaal

totaal

9
4
4
3
n.v.t

9
5
5
5
n.v.t.

100%
80%
80%
60%
n.v.t.

12
4
n.v.t.
n.v.t.
1

13
13
n.v.t.
n.v.t.
0

92%
31%
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

21
8
4
3
1

22
18
5
5
n.v.t.

95%
44%
80%
60%
n.v.t.

Algemene patiëntgegevens
Naam
Adres
BSN
Patiëntnummer in instelling
Geboortedatum
Geslacht
Overlijdensinformatie
Contactgegevens patiënt
Contactpersoon
Huisarts
Overzicht betrokken zorgverleners
Verwijzing / herkomst patiënt
Reanimatiebeleid
Behandelrestricties
Levenseinde
MRSA/BMRO
Donor
Reden van contact

Totalen
Informatiebron
Tumorsoort

Voorgeschiedenis en comorbiditeit
(Oncologische) voorgeschiedenis
Eerdere oncologische behandelingen
Cardiale voorgeschiedenis
Pulmonale voorgeschiedenis
Overige comorbiditeiten
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Totalen
Informatiebron
Tumorsoort

Aantal gevulde cellen

Aantal bronnen

%

Aantal gevulde cellen

Aantal bronnen

%

Aantal gevulde cellen

Aantal bronnen

%

Vragenlijst GOA

Vragenlijst GOA

Vragenlijst GOA

MDO formats

MDO formats

MDO formats

totaal

totaal

totaal

8
9
4
6
6
4
2
1
1
5
2
1
0
4
2
1
1
1
1
2
0
1
0
0
0
0
1
2
2
1
1
1
1

9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

89%
100%
50%
75%
75%
50%
25%
13%
13%
63%
25%
13%
0%
50%
25%
13%
13%
13%
13%
25%
0%
13%
0%
0%
0%
0%
13%
25%
25%
13%
13%
13%
13%

6
4
13
7
7
2
0
2
2
8
5
7
1
2
0
2
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

13
13
13
13
13
7
7
7
7
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

46%
31%
100%
54%
54%
29%
0%
29%
29%
62%
38%
54%
8%
15%
0%
15%
0%
8%
0%
0%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

14
13
17
13
13
6
2
3
3
13
7
8
1
6
2
3
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1

22
22
21
21
21
15
15
15
15
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

64%
59%
81%
62%
62%
40%
13%
20%
20%
62%
33%
38%
5%
29%
10%
14%
5%
10%
5%
10%
5%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
10%
10%
5%
5%
5%
5%

Anamnese
Huidige medicatie
Allergieën
Anamnese
Intoxicaties
Familieanamnese
Maligniteit
Genmutatie
Familielid
Leeftijd
Sociale anamnese
Diëtiek
Wens/verwachting patiënt
Kinderwens bij chemotherapie
Klachten (duur, beloop en aard)
Lastmeter
Pijn(score)
Borstvoeding
Toxiciteit (CTCAE)
Menstruele cyclus
Hormonale status
Functionele status
Emotionele status
Cognitieve status
Algemene fitheid
Dysfagie
Gastric outlet Obstruction
Symptomen/problemen
Ontlasting
Urineren
Medisch technische hulpmiddelen
Psychische dimensie
Spirituele dimensie
Culturele dimensie

Regionale Oncologienetwerken - thema Gegevenssets oncologie – deelproject Gegevensset Oncologie Algemeen

47

Totalen
Informatiebron
Tumorsoort

Aantal gevulde cellen

Aantal bronnen

%

Aantal gevulde cellen

Aantal bronnen

%

Aantal gevulde cellen

Aantal bronnen

%

Vragenlijst GOA

Vragenlijst GOA

Vragenlijst GOA

MDO formats

MDO formats

MDO formats

totaal

totaal

totaal

7
8
1
3
1
3
5
2
1
1
1
1
1
2
8
1
0

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

88%
100%
13%
38%
13%
38%
63%
25%
13%
13%
13%
13%
13%
25%
100%
13%
0%

5
5
2
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
11
2
1

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

38%
38%
15%
15%
0%
0%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
23%
85%
15%
8%

12
13
3
5
1
3
6
2
1
1
1
1
1
5
19
3
1

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

57%
62%
14%
24%
5%
14%
29%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
24%
90%
14%
5%

Aantal gevulde cellen

Aantal bronnen

%

Aantal gevulde cellen

Aantal bronnen

%

Aantal gevulde cellen

Aantal bronnen

%

Vragenlijst GOA

Vragenlijst GOA

Vragenlijst GOA

MDO formats

MDO formats

MDO formats

totaal

totaal

totaal

2
2
0
5
2
2
2
4
5
1
1
0
0
0
0

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

25%
25%
0%
63%
25%
25%
25%
50%
63%
13%
13%
0%
0%
0%
0%

0
3
1
10
1
1
8
10
11
0
0
1
2
2
2

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

0%
25%
8%
83%
8%
8%
67%
83%
92%
0%
0%
8%
17%
17%
17%

2
5
1
15
3
3
10
14
16
1
1
1
2
2
2

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

10%
25%
5%
75%
15%
15%
50%
70%
80%
5%
5%
5%
10%
10%
10%

Lichamelijk onderzoek
Lengte
Gewicht
Gewichtsverlies
BMI
BSA
Cupmaat
Palpabele afwijkingen (tumor, lymfeklieren etc.)
Huidafwijkingen
Icterus
Basaal LO (Pulm, Cor, Abdomen, extremiteiten)
Vitale parameters
Bloeddruk
ADL
Tumorspecifiek
WHO of ECOG score
Kwetsbaar assesment
G8-score

Totalen
Informatiebron
Tumorsoort

MDO conclusie
Overwegingen
(Differentiaal / werk) diagnose
Genmutaties
Conclusie
Leeftijd
Geslacht
Tumorgegevens
Stadiëring
TNM-stadiëring
WHO classificatie voor hersentumoren 2016
Bethesda, micro macro giant, KNOSP, HARDY, evt Fujimoto
Operabiliteit patient
Resectabiliteit tumor
Levensverwachting
Patient in behandeling voor
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Totalen
Informatiebron
Tumorsoort

Aantal gevulde cellen

Aantal bronnen

%

Aantal gevulde cellen

Aantal bronnen

%

Aantal gevulde cellen

Aantal bronnen

%

Vragenlijst GOA

Vragenlijst GOA

Vragenlijst GOA

MDO formats

MDO formats

MDO formats

totaal

totaal

totaal

6
1
7
0
2
0
5
2
0
0
0
0
1

7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

86%
13%
88%
0%
25%
0%
63%
25%
0%
0%
0%
0%
13%

10
4
12
3
3
2
8
4
7
7
1
3
3

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

83%
33%
100%
25%
25%
17%
67%
33%
58%
58%
8%
25%
25%

16
5
19
3
5
2
13
6
7
7
1
3
4

19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

84%
25%
95%
15%
25%
10%
65%
30%
35%
35%
5%
15%
20%

Aantal gevulde cellen

Aantal bronnen

%

Aantal gevulde cellen

Aantal bronnen

%

Aantal gevulde cellen

Aantal bronnen

%

Vragenlijst GOA

Vragenlijst GOA

Vragenlijst GOA

MDO formats

MDO formats

MDO formats

totaal

totaal

totaal

1
4
3
0
1
2
3
1
0

8
8
8
8
8
8
8
8
8

13%
50%
38%
0%
13%
25%
38%
13%
0%

0
11
12
3
0
3
11
7
2

12
12
12
12
12
12
12
12
12

0%
92%
100%
25%
0%
25%
92%
58%
17%

1
15
15
3
1
5
14
8
2

20
20
20
20
20
20
20
20
20

5%
75%
75%
15%
5%
25%
70%
40%
10%

MDO beleid
Opzet behandeling / beleid
Voorbereidde voorstel beleid
Beleid algemeen / voorgestelde behandeling
Verwijzingen
Follow up
Anders
klinische studie
Hoofdbehandelaar
Advies/Beleid volgens protocol/richtlijn
Motivatie voor afwijken richtlijn
Overig
Datum Advies
Vervolg MDO

Totalen
Informatiebron
Tumorsoort

MDO algemeen
Doeldatum MDO
Datum MDO
Reden van MDO / vraagstelling
Aanvrager MDO
Voorbereiding door PA/RAD gewenst
Bespreking / werkgroep
Aanwezigen bij MDO en functie (zorgverlener)
Type MDO
Kopie verslag MDO aan
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Bijlage 5: Analyse antwoorden verdiepende vragen
Aantal
bronnen

%

Toelichting

1. Wil men de oorzaak van overlijden gestructureerd
vastleggen (1)? Of is datum van overlijden voldoende (0)?

12

67%

Meerderheid (67%) wil oorzaak overlijden gestructureerd
vastleggen

2. Wil men vastleggen wat de herkomst van de patiënt is?

13

31%

Minderheid (31%) wil de herkomst vastleggen

3. Klopt het dat voorgeschiedenis en comorbiditeit niet te
onderscheiden zijn? Dat dit waarschijnlijk per specialist
verschillend is?

13

92%

Bijna unaniem geen onderscheid voorgeschiedenis en
comorbiditeit

4. Is er een gemene deler wat betreft de voorgeschiedenis?

11

0%

Geen gemene deler tumoroverstijgend wat betreft
voorgeschiedenis

5. Moeten uitgesloten diagnoses ook worden geregistreerd?

10

70%

Meerderheid (70%) vindt dat uitgesloten diagnoses ook
moeten worden geregistreerd

5.a Zo ja, waar?

8

63%

Meerderheid (63%) vindt dat deze uitgesloten diagnoses
niet in de voorgeschiedenis thuishoren, maar 'elders'
moeten worden vastgelegd

11

55%

Geen consensus over wel/niet gestructureerd vastleggen
van klachten. 55% zegt dit wel te willen

ALGEMENE PATIËNTGEGEVENS

VOORGESCHIEDENIS EN COMORBIDITEIT

ANAMNESE
6. Wil men klachten gestructureerd vastleggen?
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7. Wil men informatie vastleggen t.a.v. genetisch
gerelateerde tumoren of van alle tumoren?

8

75%

Meerderheid (75%) zegt alleen informatie over erfelijke
tumoren te willen vastleggen wat betreft de
familieanamnese

8. Wanneer een maligniteit zich voordoet in de familie wil
men dan informatie vastleggen over in leven/overlijden van
familielid?

7

57%

Geen duidelijke consensus, kleine meerderheid (57%) wil
in geval van een positieve familieanamnese vastleggen of
betreffende familielid is overleden

8a. Wil men dan ook de leeftijd overlijden vastleggen?

4

75%

De meerderheid daarvan (75%) wil dan tevens de leeftijd
van overlijden van het betreffende familielid vastleggen

9. Wil men alleen informatie vastleggen over biologische
familieleden of ook over niet-biologische familieleden?

8

100%

Unaniem (100%) wil alleen informatie van biologische
familieleden registreren

10. Dient de sociale anamnese onderdeel te zijn van de
Gegevensset Oncologie Algemeen?

9

44%

Geen consensus over de sociale anamnese. 44% zegt de
sociale anamnese te willen opnemen in de Gegevensset
Oncologie Algemeen

10.a Zo ja, welke onderdelen wil men op welke manier altijd
vastleggen?
11. Wil men wens en verwachting van de patiënt vastleggen?

Geen consensus over wat er in de sociale anamnese dient
te worden vastgelegd.
12

58%

11. a Zo ja, wat wil men dan vastleggen?

Geen consensus over het vastleggen over de wens en
verwachting van de patiënt. 58% zegt dit te willen
vastleggen.
Geen consensus over wat er dient te worden vastgelegd
betreffende wens en verwachting

LICHAMELIJK ONDERZOEK
12. Wordt gewichtsverlies anamnestisch uitgevraagd of wordt
het in de loop der tijd duidelijk?

7

0%

12.a Op welke plek wil men gewichtsverlies vastleggen?

Het gaat om het gewichtsverlies voorafgaand aan eerste
consult, dit wordt dus iet in de loop der tijd duidelijk.
Lijkt anamnestisch te worden uitgevraagd (en niet mee
te worden gerekend)
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13. Ontbreken er nog zaken bij voorstel voor lichamelijk
onderzoek?

7

29%

Minderheid (29%) vindt dat er zaken ontbreken bij het
voorstel voor lichamelijk onderzoek

13.a Wil men bijvoorbeeld palpabele afwijkingen en/of
huidafwijkingen opnemen in de gegevensset?

4

50%

Van de 4 reviewers die deze subvraag hebben beantwoord
vindt de helft dat palpabele afwijkingen en/of
huidafwijkingen dienen te worden opgenomen in de
gegevensset

PERFORMANCE STATE
MDO CONCLUSIE
14. Welke items wil men terug laten komen in de mdoconclusie?

Geen consensus

MDO BELEID
15. Welke items wil men terug laten komen in het mdobeleid?

Geen consensus
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Bijlage 6: Uitgebreid raamwerk mdo-beleid
In de voorbereidingen is een uitgebreider raamwerk voor het mdo-beleid uitgetekend dan gepresenteerd in hoofdstuk 8. Voor de proeftuinen die hier behoefte aan
hebben is hier het uitgebreide raamwerk te vinden.
Gegevens
Toevoegingen en/of opmerkingen
Opzet beleid
keuzemenu (multiselect)
Opzet behandeling eventueel automatisch afleiden van het
type mdo dat wordt gehouden.
• Diagnostiek

Extra aanvullend onderzoek

Toelichting aanvullend onderzoek
Voorgesteld beleid

• Curatief
• Palliatief
• N.v.t.
Keuzemenu
• Onderzoek 1
• Onderzoek 2
• Onderzoek …
• Onderzoek n
• Anders, namelijk …. <vrije tekst>
Vrije tekst
Keuzemenu (multiselect) van soorten interventies
• Interventie 1
• Interventie 2
• Interventie …
• Interventie n
•
• Anders, namelijk ….<vrije tekst>

Per tumorsoort of mdo kan invulling worden gegeven aan de
onderzoeken die ingevuld kunnen worden.

Per tumorsoort de meest voorkomende behandelingen
voordefiniëren.
Men kan ervoor kiezen om een groepering in de lijst van
interventies aan te brengen. Daarbij is ook keuze op welk
niveau men de interventies wilt vastleggen vrij. Een voorbeeld
van een groepering:
• Medicamenteuze therapie
o Chemotherapie
▪ Kuurnaam
o Immunotherapie
▪ Kuurnaam
o Doelgerichte (targeted) therapie
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▪ Kuurnaam
Hormonale (Endocriene) therapie
▪ Kuurnaam
o Overig
▪ Kuurnaam
Radiotherapie
o Uitwendige radiotherapie
o Brachytherapie
o Gecombineerde radiotherapie (Uitwendig en
inwendig)
Chirurgie
o Resectie
▪ (hoofd)Procedure (keuzemenu)
o Excisie
▪ (hoofd)Procedure (keuzemenu)
o Tumordestructie
▪ (hoofd)Procedure (keuzemenu)
• Radiofrequente ablatie (RFA)
• Cryo therapie
• Nano therapie
Gecombineerde interventies
o Chemoradiatie
o Orchidectomie
o (endo)scopische resectie
▪ (hoofd)Procedure (keuzemenu)
Overige
o Actief monitoren / Waakzaam afwachten
o Transplantatie
o Revalidatie
o psychologische
o Paramedische
o

•

•

•

•
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Medicamenteuze therapie –
verdieping

Radiotherapie –verdieping

Chirurgie –verdieping

•
•
•

Indien nog niet vastgelegd: Kuurnaam (keuzemenu)
Middelen (keuzemenu)
Schema
o Lengte cyclus
o Aantal cycli
o Dosis per middel per cyclus
o Toedieningsdagen
o Toedieningswijze
• Neoadjuvant / perioperatief / adjuvant /
profylactisch
• Indien nog niet vastgelegd: naam / soort therapie
(keuzemenu bestaande uit, o.a. Brachytherapie,
uitwendige
radiotherapie
en
Gecombineerde
radiotherapie (Uitwendig en inwendig))
• Schema:
o Totale dosis
o Dosis per fractie
o Aantal fracties
o Aantal fracties per week/ dag
o Aantal weken
• Neoadjuvant / perioperatief / adjuvant /
profylactisch
Keuzemenu (monoselect)
• Indien nog niet vastgelegd: (hoofd)Procedure
(keuzemenu)
• Aanvullende procedure (keuzemenu)
• Reconstructie (keuzemenu)
• Anastomose (keuzemenu)
• Benadering (keuzemenu)

• Anders, namelijk ….<vrije tekst>
Per tumorsoort de meest voorkomende kuurnamen
voordefiniëren.
‘Verschijnt’ wanneer bij voorgesteld beleid een
Medicamenteuze therapie is ingevuld.

Per tumorsoort de meest voorkomende behandelingen
voordefiniëren.
‘Verschijnt’ wanneer bij voorgesteld beleid een
Radiotherapische interventie is ingevuld.

Per tumorsoort de meest voorkomende procedures / keuzes
voordefiniëren.
‘Verschijnt’ wanneer bij voorgesteld beleid een Chirurgische
interventie is ingevuld.
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•
Controle / Follow-up over

Aanvullend onderzoek bij controle

Toelichting op beleid
Advies / beleid volgens richtlijn?

Reden afwijken richtlijn

Klinische studie – Optie 1

Klinisch studie – Optie 2

Bijzonderheden (keuzemenu, bv intraoperatieve
echo)
Keuzemenu (monoselect)
• Tijdsperiode 1
• Tijdsperiode 2
• Tijdsperiode …
• Tijdsperiode n
Keuzemenu
• Onderzoek 1
• Onderzoek 2
• Onderzoek ….
• Onderzoek n
• Anders, namelijk ….< vrije tekst>
Vrije tekst
Boolean
• ja
• nee
keuzemenu (multiselect)
• Wens patiënt
• Leeftijd
• Comorbiditeiten
• Leefstijlfactoren
• Deelname klinische studie
• Anders, namelijk ….< vrije tekst>
keuzemenu (multiselect)
• Studie 1
• Studie 2
• Studie …
• Studie n
• Nee, geen studie geadviseerd.
Boolean
• ja, namelijk …. < vrije tekst>
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Klinische studie – Optie 3

• nee
Vrije tekst

Regionale Oncologienetwerken - thema Gegevenssets oncologie – deelproject Gegevensset Oncologie Algemeen

57

