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1. Inleiding
In deze handleiding over de TNMTumorClassificatie zorginformatiebouwsteen (zib) wordt beschreven hoe
deze zib toe te passen is in projecten, functioneel ontwerp, informatiestandaarden, implementatie van
standaarden en informatiesystemen. De doelgroep van deze handleiding omvat zorgverleners, IT
projectleiders van proeftuinen oncologienetwerken en andere landelijke projecten die zich bezig houden
met de implementatie van deze zib. In het “Architectuurdocument Volume 2” 1 staan de praktische
aspecten van de implementatie van zibs op het niveau van de applicaties en de gegevensuitwisseling
algemeen beschreven.
Doel van dit document is om de context achter de TNM-classificatie en de bijbehorende zib te beschrijven,
zodat deze goed toegepast kan worden. Daarvoor wordt het belang van het gebruik van een zib, die voor
vrijwel alle solide tumoren bij volwassenen toepasbaar is, uitgelegd. Tevens wordt verwezen naar waar de
zib en essentiële documentatie voor implementatie te vinden zijn en toegelicht uit welke onderdelen deze
zib bestaat.
In de volgende hoofdstukken worden aan de hand van twee patient journeys voorbeelden gegeven van
systemen en communicatiestandaarden waarin de TNMTumorClassificatie zib kan worden
geïmplementeerd. Hierbij gaat het zowel over het vastleggen van de TNM-classificatie in EPD’s van de
ziekenhuizen, het oversturen van informatie van een oncologische patiënt van een (perifeer) ziekenhuis
naar een topklinisch ziekenhuis, een patiëntbespreking in een (regionaal) multidisciplinair overleg (MDO),
het versturen van een verslag van de patiëntbespreking aan de aanwezigen en de patiënt, en het aanleveren
van data aan de kwaliteitsregistratie.
Per hoofdstuk is aangegeven waar overige informatie zoals achtergrondinformatie, verdieping en
specificaties te downloaden zijn.
Tenslotte wordt beschreven hoe het beheer van de TNM zib is georganiseerd en waar wijzigingsverzoeken
en vragen kunnen worden gesteld.
Dit
document
is
het
resultaat
van
het
project
ontwikkelen
TNMTumorClassificatie
zorginformatiebouwsteen, een samenwerking tussen het thema Gegevenssets Oncologie van Regionale
Oncologienetwerken, Registratie aan de Bron, Nictiz en IKNL. In hoofdstuk 2 wordt een korte inleiding van
de TNM-classificatie gegeven; de volgende hoofdstukken (3 t/m 7) beschrijven de TNMTumorClassificatie
zib en hoe deze toegepast dient te worden in de praktijk:
Hoofdstuk 3 beschrijft de TNMTumorClassificatie zorginformatiebouwsteen
Hoofdstuk 4 beschrijft een voorbeeld voor toepassing bij een Mammacarcinoom
Hoofdstuk 5 beschrijft een voorbeeld voor toepassing bij een Hoofdhalstumor
Hoofdstuk 6 beschrijft het beheer van de zib en zijn waardelijsten
Hoofdstuk 7 beschrijft enkele tips voor het toepassen van de zib.

1

https://www.registratieaandebron.nl/files/Architectuurdocument_Registratie_aan_de_bron_-_Volume_2_v1.0.pdf
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2. TNM-classificatie
In dit hoofdstuk wordt een korte toelichting gegeven op de TNM-classificatie en hoe deze tijdens het
zorgproces toegepast wordt.

2.1 Introductie
De 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 Union for International Cancer Control (UICC).
De American Joint Committee on Cancer (AJCC) heeft ook een TNM-classificatie ontwikkeld. In 1987 werden
de TNM-classificaties van de UICC en de AJCC tot één systeem gecombineerd met dezelfde definities.
Desondanks zitten er nog altijd subtiele verschillen tussen beide systemen. Daarnaast zijn er in de loop van
de jaren verschillende edities uitgebracht waarin de criteria die in het TNM-classificatiesysteem worden
gebruikt zijn veranderd aan de hand van nieuwe inzichten. Daarom is het belangrijk om te weten welke
versie, de UICC of de AJCC, en welke editie er toegepast is.
2.1.1 Principes van het TNM-classificatiesysteem
Het TNM-stadiëringssysteem is de gemeenschappelijke taal waarin zorgprofessionals in de oncologie kunnen
communiceren over de uitbreiding en verspreiding van kanker bij individuele patiënten als basis voor
besluitvorming over behandeling en individuele prognose. De TNM-classificatie is een belangrijke
bepalende factor voor de juiste behandeling en prognose van kanker. Binnen de TNM-classificatie is het
stadium een steeds belangrijker onderdeel van kankersurveillance en kankerbestrijding en een eindpunt
voor de evaluatie van populatiescreening en vroege detectie. Het kan ook worden gebruikt voor het
opstellen en evalueren van behandelrichtlijnen en het nationale beleid t.a.v. zorgplanning en onderzoek.
Het is belangrijk om informatie vast te leggen over de anatomische omvang van de ziekte voor elke locatie,
waar de kanker zich bevindt, om aan de volgende doelstellingen te voldoen:
• Hulp bij het plannen van de behandeling.
• Het geven van een indicatie van prognose op basis van historische gegevens over uitkomsten.
• Ondersteuning bij de evaluatie van behandelresultaten.
• De uitwisseling van informatie tussen behandelcentra vergemakkelijken.
• Bijdragen aan doorlopend onderzoek naar kanker.
• Ondersteuning van kankerbestrijding, onder meer via kankerregisters.
2.1.2 Belangrijke generieke regels
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 grootte van de tumor en de lokale uitbreiding.
• De N staat voor regionale lymfekliermetastasering 2 en beschrijft de uitbreiding van de kanker van
één locatie in het lichaam naar de regionale lymfeklieren.
• De M staat voor metastase op afstand en beschrijft de uitbreiding van de kanker van één locatie
in het lichaam naar een of meerdere andere locaties (zijnde niet de regionale lymfeklieren).
De toevoeging van cijfers aan deze drie categorieën geeft de omvang van de kwaadaardige ziekte aan (bijv.
T1, N2 en M1). Het is in feite een 'verkorte notatie' van de omvang van een specifieke kwaadaardige tumor.
Naast T, N en M bevat de classificatie nog een aantal andere categorieën.
De TNM-classificatie kent een aantal generieke regels, waaronder:
• Voor elke locatie van de primaire tumor zijn twee classificaties beschreven, namelijk
o de klinische classificatie (bepaald voorafgaande aan de behandeling), ook wel de cTNM
(of kortweg TNM) genoemd;
o de pathologische classificatie (bepaald na chirurgie en pathologisch onderzoek), ook wel
de pTNM genoemd.
2

De afkorting N is afkomstig van de Engelse term hiervoor ‘node’.
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•

•

•

Nadat de T, N en M categorieën zijn bepaald kunnen deze gegroepeerd worden in stadia. De TNMclassificaties worden vastgesteld na diagnose en blijven daarna onveranderd in het dossier.
Vastgestelde classificaties moeten dus blijven bestaan naast nieuwe classificaties op een later
moment in het zorgproces, zie ook paragraaf 2.2.
In het geval van meerdere primaire tumoren in één orgaan, moet de tumor met de hoogste Tcategorie worden geclassificeerd en moet het veelvoud ‘m’ (multiple) of het aantal tumoren tussen
haakjes worden vermeld, bijvoorbeeld T2(m) of T2(5). De afwijking met de hoogste T-categorie
bepaalt de classificatie van de tumor.
Per orgaan is er één TNM-classificatie, maar in geval van gepaarde organen één classificatie per
zijde. Bijvoorbeeld bij borstkanker met in iedere borst een primaire tumor zijn er dan dus ook
twee TNM-classificaties (en twee unieke registraties van de zib), waarbij de ene lateraliteit links
en de andere lateraliteit rechts heeft.

De meeste vormen van kanker kennen een eigen TNM-classificatie, welke vaak gebaseerd is op de locatie
en/of de morfologie van de tumor. In de TNM-classificatie handboeken (International Union Against Cancer
(UICC), 2016; American Joint Committee on Cancer (AJCC), 2017) staat vermeld welke classificatie wanneer
van toepassing is.

2.2 De TNM-classificatie gedurende het zorgproces
In het oncologische zorgproces wordt zorginformatie, waaronder de TNM-classificatie, op verschillende
momenten gegenereerd en hergebruikt/uitgewisseld. Allereerst is een zeer hoog-over oncologisch
zorgproces ‘uitgetekend’, zie Figuur 1.

Figuur 1 – generiek oncologisch zorgproces

De TNM-classificatie wordt gedurende het zorgproces op meerdere momenten bepaald, maar steeds in een
andere fase van het zorgproces. Daardoor hebben de verschillende TNM-classificaties ook een andere
informatieve betekenis.
Allereerst wordt gedurende de diagnostiek aanvullend onderzoek gedaan waarop de klinische classificatie
(cTNM) wordt bepaald. Doordat gedurende deze fase nieuwe inzichten verkregen kunnen worden door
nieuw aanvullend onderzoek dat is uitgevoerd, kan de definitieve cTNM-classificatie pas aan het einde van
het diagnostisch traject worden vastgesteld. Tussentijds wordt veelal ook al een ‘tussentijdse’ cTNMclassificatie bepaald met alle beschikbare inzichten tot op dat moment. 3
Gedurende de behandeling kan de TNM-classificatie op meerdere momenten worden bepaald, daar een
oncologische behandeling vaak uit verschillende onderdelen bestaat. We maken daarbij vaak onderscheid
tussen neo-adjuvante (aanvullende voorbehandeling), operatieve en adjuvante (aanvullende
nabehandeling) behandelingen. De (neo-)adjuvante behandelingen kunnen bestaan uit meerdere
verschillende therapieën die eventueel gecombineerd worden, zoals chemotherapie, radiotherapie en
chemoradiatie. Tijdens of na een neo-adjuvante behandeling (zijnde niet-chirurgisch) kan een ycTNM
worden bepaald. Na een chirurgische behandeling wordt de pTNM of de ypTNM bepaald afhankelijk van het
feit of er een neo-adjuvante therapie is geweest. De ypTNM kan ook tijdens of na de adjuvante therapie,
die volgt op de chirurgische behandeling, worden bepaald.
Voor recidiverende tumoren na een ziektevrij interval kennen we alleen een onderscheid in de rcTNM
(klinische classificatie voor recidiverende tumoren), welke in de diagnostiek wordt bepaald en de rpTNM
(pathologische classificatie voor recidiverende tumoren), welke in de behandelingsfase na chirurgie wordt
3

Ook deze dienen bewaard te blijven, omdat er beleid op wordt bepaald.
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bepaald. Tenslotte kan het ook zijn dat de tumor pas bij een autopsie wordt vastgesteld. In dat geval
praten we over de aTNM.
De c, y, p, r en a worden prefix genoemd, zie meer hierover in paragraaf 3.4.2.2.1.1.

2.3 Uitwisseling in de zorg
In dit oncologische zorgproces zijn grofweg tien zogeheten use cases (of transacties) geïdentificeerd
waarbinnen informatie wordt vastgelegd of hergebruikt. Dit is gevisualiseerd in Figuur 2.

Figuur 2 – overzicht van de tien geïdentificeerde use cases

De
1)
2)
3)
4)

tien use cases betreffen de volgende:
Verwijzing vanuit de huisarts (en bevolkingsonderzoek kanker (BVOK)) naar het ziekenhuis
Vastleggen gegevens in informatiesysteem van de instelling
Vastleggen gegevens in bronverslagen (Aanvullend Onderzoek, MDO, OK)
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 een order of 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 Gezondheidsomgeving (PGO)
Voor de TNM-classificatie geldt dat deze in al deze tien use cases onderdeel van de gegevensvastlegging of
-uitwisseling kan zijn. Deze use cases komen terug in de voorbeelden voor mammacarcinoom in hoofdstuk
4 en hoofdhalstumoren in hoofdstuk 5.

Regionale Oncologienetwerken - thema Gegevenssets oncologie – deelproject Gegevensset Oncologie Algemeen

7

3. TNMTumorClassificatie zib
In dit hoofdstuk wordt allereerst het belang van de TNMTumorClassificatie zib, die voor vrijwel alle solide
tumoren bij volwassenen toepasbaar is, uitgelegd en hoe deze tot stand is gekomen. Vervolgens wordt
toegelicht waar de zib en essentiële documentatie voor implementatie te vinden zijn. Daarna is beschreven
uit welke onderdelen deze zib bestaat en hoe deze geïnterpreteerd moeten worden. Tenslotte wordt
beschreven wat er moet gebeuren om de zib toe te passen op een specifieke tumor.

3.1 Doel
Met de TNMTumorClassificatie zib kunnen zorgprofessionals informatie over het stadium van de kanker
gestructureerd aan de bron vastleggen en met elkaar uitwisselen. Tevens is hergebruik voor onder meer
wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsverbetering mogelijk, wat de registratielast en kans op fouten
kan verminderen.

3.2 Totstandkoming
De TNMTumorClassificatie zib is ontwikkeld op initiatief van de Citrienprogramma’s Regionale
oncologienetwerken en Registratie aan de bron in samenwerking met Nictiz en IKNL. Na jaren samenwerken
in verschillende samenstellingen om de TNM-classificatie te vangen in een generieke zib, is het in 2020
gelukt om de eerste versie te publiceren. Het was aanvankelijk een puzzel om één zib te maken die de
potentie heeft om alle verschillende classificaties binnen de TNM-classificatiesystematiek te dekken.
Daarnaast diende er ook rekening gehouden te worden met de verschillen tussen de bestaande AJCC en
UICC versies om de zib implementeerbaar te maken.

3.3 Documentatie
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van welke documentatie er van de TNMTumorClassificatie
zib beschikbaar is en waar deze is te vinden.
Waar
Wiki TNMTumorClassificatie

Wat
Landingspagina van de publicatie van de zib, bevat de definitie van
alle data-elementen, functionele specificaties, downloads voor een
PDF en Excel-sheet formats, en een link naar de (toekomstige)
technische specificaties voor HL7v3 CDA en HL7 FHIR.
Officiële specificatie van de dataset van de zib.

Art Decor
TNMTumorClassificatie zib
Handleiding
Deze handleiding van de TNMTumorClassificatie zib.
TNMTumorClassificatie zib
Daarnaast is algemene informatie over zibs, waaronder de architectuurdocumenten, beschikbaar op
https://zibs.nl/wiki/ZIB_Hoofdpagina.

3.4 Walkthrough
De TNMTumorClassificatie zib vangt de verschillende tumorspecifieke classificaties in een generiek
informatiemodel. Alhoewel de TNM-classificatie heel eenvoudig lijkt, ‘je hoeft toch alleen de T, N en M te
weten?’, hebben we te maken met een complexe zib. Daar er veelal per kankersoort een aparte classificatie
is gedefinieerd, moet je namelijk ook de locatie (en soms ook de morfologie) van de tumor weten.
Daarnaast zijn er verschillende additionele categorieën en is het ook belangrijk om te weten welke editie
en versie van de TNM-classificatie is gebruikt. Om die reden is de TNMTumorClassificatie een omvangrijke
zib die per tumorsoort gespecificeerd kan worden naar de betreffende classificatie(s). Met andere
woorden: de toepassing van de zib is generiek, maar de inhoud verschilt per tumorsoort. Voor de juiste
toepassing van de zib is het daarom van belang om de context en opzet van de zib nader toe te lichten
zodat iedereen dezelfde taal spreekt en misverstanden worden voorkomen.
Doel van deze paragraaf is om de toekomstige gebruikers van de TNMTumorClassificatie zib inzicht te geven
in de opzet van deze zib door de verschillende onderdelen nader toe te lichten:
• Hoofdmodel
Regionale Oncologienetwerken - thema Gegevenssets oncologie – deelproject Gegevensset Oncologie Algemeen
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• Submodel T: PrimaireTumor
• Submodel N: RegionaleLymfeklieren
• Submodel M: AfstandsMetastasen
De definitie van alle data-elementen kun je vinden op de wiki-pagina, zie paragraaf 3.3.
3.4.1 Hoofdmodel
Het model van de TNMTumorClassificatie zib bestaat uit een hoofdmodel, bij het rootconcept, en drie submodellen, zie Figuur 3. De drie submodellen (PrimaireTumor, RegionaleLymfeklieren en
AfstandsMetastasen) zijn voor informatie over de belangrijkste categorieën van de classificatie
respectievelijk de T, N en M. Deze worden nader uitgewerkt in de paragrafen 3.4.2, 3.4.3 en 3.4.4.

Figuur 3 – hoofdinformatiemodel van de TNMTumorClassificatie zib

In het hoofdmodel staan alle gegevens over de TNM-classificatie die niet specifiek bij de submodellen
horen. De volgende data-elementen zijn hierin terug te vinden.
De uitkomst van de T, N en/of M kun je tevens in zijn geheel kwijt in het data-element
GeintegreerdeTNMWaarde, daar het gebruikelijk is om deze uitkomst van de T, N, en M achter elkaar te
schrijven. Tevens kan dit veld gebruikt worden voor (eerdere) vastgelegde TNM-classificaties die nog niet
per data-element gestructureerd zijn vastgelegd, bijv. omdat het EPD dat niet ondersteunt.
Daarnaast kun je in het hoofdmodel ook additionele categorieën voor de R_ResidueleTumor,
L_LymfatischeInvasie, Pn_PerineuraleInvasie en V_VeneuzeInvasie vinden. Dit zijn categorieën die
eventueel door de patholoog bepaald worden, vaak postoperatief op basis van het excisiepreparaat.
Binnen het hoofdmodel wordt er onderscheid gemaakt tussen het Anatomisch stadium en Prognostisch
stadium (let wel: deze hebben beide dezelfde SNOMED CT-code gezien dit de enige beschikbare code is).
De waardelijsten zijn grotendeels gelijk, maar de totstandkoming van de stadia verschillen onderling en
zijn daarnaast ook ziektebeeld specifiek. Het anatomisch stadium van de ziekte is de groepering op basis
van de anatomische uitbreiding en verspreiding van de ziekte (de T, N en M categorieën). In het
prognostisch stadium wordt in de groepering naast de anatomische uitbreiding en verspreiding van de ziekte
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ook additionele prognostische factoren 4 meegenomen. De UICC heeft vaak alleen een anatomisch stadium
gedefinieerd, de AJCC vaak ook een prognostisch stadium.
Verder is er het data-element TNMVersie, om aan te geven of men gebruik maakt van de AJCC of de UICC
en welke editie van de classificatie. De waardelijsten in de zib zijn op dit moment gebaseerd op de laatste
(8ste) editie van de UICC en de AJCC, maar in veel gevallen ook bruikbaar voor eerdere edities. Zie voor
een verdere toelichting paragraaf 3.5. Tenslotte kan men ook de datum waarop de TNM-classificatie is
bepaald en een toelichting meegeven.
3.4.1.1
Kardinaliteit
Ondanks dat bijna alle data-elementen een kardinaliteit van 0 tot 1 (0…1) hebben, is het absoluut niet zo
dat deze gegevens optioneel of niet verplicht zijn. De kardinaliteit die beschreven wordt in de zib moet
namelijk alle mogelijke verschillende use cases in een informatiestandaard afdekken. Doordat men in de
informatiestandaard per use case de kardinaliteit van de zib alleen maar krapper mag maken (maar niet
ruimer), is deze nu bijna overal 0…1. Er is namelijk voor bijna elk data-element wel een use case te
bedenken waarin deze niet (per se) nodig is, zie ook de voorbeelduitwerkingen in de volgende twee
hoofdstukken. Kortom, er geldt altijd dat alle data-elementen in de zib ondersteund moeten worden door
het informatiesysteem. De specifieke situatie (use case) bepaalt of deze data-elementen op dat moment
ook noodzakelijk zijn. Los daarvan kan het nog zijn dat informatie wel gewenst is, maar niet bekend.
3.4.1.2
Codestelsels
In de TNMTumorClassificatie zib worden verschillende codesystemen gebruikt. De ICD-O-3 en SNOMED CT
zijn bestaande codesystemen, waar bovendien een mapping van bestaat. Daarnaast zijn er ook nieuwe
codesystemen aangemaakt voor verschillende data-elementen van de TNM-classificatie. Vanwege copyright
issues tussen SNOMED CT en de houders van de TNM-classificatie worden de codes voor de TNM-Classificatie
concepten in SNOMED CT niet meer geüpdatet en is binnen de SNOMED CT community afgesproken om deze
codes dan ook niet langer te gebruiken. Om toch eenheid van taal te creëren zijn daarom nieuwe
codesystemen gemaakt. In hoofdstuk 6 staat meer over het beheer van deze codesystemen.
3.4.2 Submodel: PrimaireTumor
In het submodel PrimaireTumor kun je alle eigenschappen van de primaire tumor kwijt, zie Figuur 4.
Doordat er in hetzelfde orgaan meerdere (mogelijke) primaire tumoren kunnen zitten, kun je de
eigenschappen per afwijking kwijt. Daar er per orgaan (per zijde) slechts één TNM-classificatie mogelijk
is, zie paragraaf 2.1.2, kan men hier slechts eenmaal de T_PrimaireTumor kwijt. Indien er meerdere
primaire tumoren in verschillende organen zijn gevonden, dient elke tumor afzonderlijk gestadieerd te
worden. Elke tumor krijgt dan een eigen unieke registratie op basis van de TNMTumorClassificatie zib.
3.4.2.1
m_AantalPrimaireTumoren
Het aantal primaire tumoren (in hetzelfde orgaan) kun je invullen bij m_AantalPrimaireTumoren. In de
waardelijst zitten uit praktische overwegingen de getallen 0 t/m 10 en de waarde (m), waarbij de (m)
aangeeft dat er meerdere tumoren zijn zonder te specificeren hoeveel. Dit is gedaan omdat in de TNMclassificatie beide opties mogelijk zijn. Als het data-element het datatype getal heeft kun je (m) niet
invullen en bij een datatype string is het door computers moeilijker te verwerken. Overigens kan het zijn
dat in een specifieke classificatie het aantal primaire tumoren ook bepalend is voor de T-categorie.

4
De prognostische factoren verschillen per tumorsoort en zijn daarom (net als de onderliggende waarden om de T, N en M
categorieën te bepalen) niet opgenomen in deze zib. Indien deze factoren belangrijk zijn in een use case, dienen ze in de
informatiestandaard van de betreffende tumorsoort gedefinieerd te worden en vervolgens toegevoegd te worden aan de
dataset van deze use case.
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Figuur 4 – Subinformatiemodel van de PrimaireTumor van de TNMTumorClassificatie zib

3.4.2.2
T_PrimaireTumor
In T_PrimaireTumor kan men de uitkomst van de stadiëring van de omvang van de primaire tumor, de Tcategorie inclusief prefix en suffix, kwijt. Welke van de zeven waardelijsten en waarden daaruit van
toepassing zijn hangt af van 1) het moment waarop de T-categorie bepaald wordt, zie paragraaf 2.2, en 2)
welke classificatie op de betreffende tumor van toepassing is, zie paragraaf 3.5.
3.4.2.2.1
Opbouw waardelijsten
Aan T_PrimaireTumor, N_RegionaleLymfeklieren en M_Afstandsmetastasen hangen meerdere
waardelijsten. In paragraaf 2.2 is toegelicht dat de TNM-classificatie gedurende het zorgproces meerdere
keren wordt vastgelegd en daarbij elke keer een ander prefix, zie 3.4.2.2.1.1, meekrijgt. Voor elke
bestaande variant van de TNM-classificatie is een eigen waardelijst toegevoegd aan dit data-element. Naast
het prefix, is ook het suffix geïntegreerd in de waardelijsten, zie paragraaf 3.4.2.2.1.2. Alhoewel het
mogelijk zou zijn om voor de mogelijke voor- en achtervoegsels op zowel de T, N en M losse waardelijsten
te maken, is gekozen om deze te integreren in de waardelijsten. Dit is besloten omdat de huidige inzichten
zijn dat hiermee het maken van verkeerde combinaties wordt voorkomen. Het integreren van het prefix
en suffix helpt dus bij het correct implementeren van deze zorginformatiebouwsteen.
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3.4.2.2.1.1
Prefix
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de bestaande voorvoegsels (prefix) en hun betekenis.
c
Klinische classificatie, gebaseerd op gegevens vóór behandeling, zoals klinisch onderzoek,
beeldvorming, endoscopie, biopten, chirurgische exploratie of onderzoek onder narcose, en
andere onderzoeken.
yc
Classificatie uitgevoerd tijdens of na een initiële multimodaliteitsbehandeling (zijnde nietchirurgisch).
p
De post-chirurgische histologische pathologische classificatie. Dit is gebaseerd op de gegevens
van voor de behandeling, aangevuld met pathologisch onderzoek na een heelkundige
behandeling.
yp
Classificatie uitgevoerd tijdens of na een initiële multimodaliteitsbehandeling (waaronder ook
chirurgische behandeling).
rc
Klinische classificatie in geval van een recidiverende tumor (na een ziektevrij interval).
rp
Post-operatieve pathologische classificatie in geval van een recidiverende tumor (na een
ziektevrij interval).
a
Classificatie vastgesteld tijdens autopsie.
3.4.2.2.1.2
Suffix
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de bestaande achtervoegsels (suffix) en hun
betekenis.
(mi)
Gevallen met alleen micrometastase.
(sn)
Gevallen waarbij schildwachtklier onderzoek heeft plaatsgevonden.
(f)
Gevallen waarbij FNA of biopsie heeft plaatsgevonden op de regionale lymfeklieren.
(i-)
Negatieve morfologische bevindingen voor geïsoleerde tumorcellen.
(i+)
Positieve morfologische bevindingen voor geïsoleerde tumorcellen.
(mol-) Negatieve niet-morfologische bevindingen voor geïsoleerde tumorcellen.
(mol+) Positieve niet- morfologische bevindingen voor geïsoleerde tumorcellen.
(0)
Zonder verhoogd lactaatdehydrogenase (LDH).
(1)
Met verhoogd lactaatdehydrogenase (LDH).
3.4.2.3
Afwijking
Om een onderscheid te maken en alle afwijkingen te kunnen weergeven bestaat de container ‘afwijking’
in het submodel PrimaireTumor in de zib. Elke afwijking heeft een AfwijkingNummer (dit is niet het
pathologienummer waar PALGA gebruik van maakt). Welke afwijking (bijv. 1, 2 of 4) de hoogste T-categorie
heeft wordt niet in de zib aangegeven, want dit is pas duidelijk na de inschatting van de zorgverlener
o.b.v. de pathologie dan wel beeldvorming.
Per afwijking, zowel goed- als kwaadaardig, kan men hier kwijt wat de Morfologie is, welke
G_Differentiatiegraad deze heeft en waar deze zich bevindt. Voor de TumorLokalisatie wordt verwezen
naar de subbouwsteen AnatomischeLocatie. Men is hier vrij om zowel de SNOMED CT als de ICD-O-3 te
gebruiken. De TNM-classificatie hanteert echter de ICD-O-3. Doordat er een mapping aanwezig is tussen de
ICD-O-3 en SNOMED CT is dit geen probleem.
3.4.3 Submodel: RegionaleLymfeklieren
In het submodel RegionaleLymfeklieren kun je informatie over de regionale lymfeklieren kwijt, zie Figuur
5. Informatie over niet-regionale lymfeklieren dienen opgenomen te worden in het submodel
AfstandsMetastasen.
In N_RegionaleLymfeklieren kan men de uitkomst van de aan- of afwezigheid en omvang van regionale
lymfekliermetastasen, de N-categorie inclusief prefix en suffix (zie paragraaf 3.4.2.2.1) kwijt. Welke van
de zeven waardelijsten en waarden daaruit van toepassing zijn hangt af van 1) het moment waarop de Ncategorie bepaald wordt, zie paragraaf 2.2, en 2) welke classificatie op de primaire tumor van toepassing
is.
Voor de RegionaleLymfeklierenLocalisatie wordt wederom verwezen naar de subbouwsteen
AnatomischeLocatie. Het is aan te raden om hier gebruik te maken van SNOMED CT, omdat die qua
coderingen meer detail biedt dan de ICD-O-3. Zie voor meer informatie paragraaf 3.5.
Regionale Oncologienetwerken - thema Gegevenssets oncologie – deelproject Gegevensset Oncologie Algemeen
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Figuur 5 - Subinformatiemodel van de RegionaleLymfeklieren van de TNMTumorClassificatie zib

3.4.4 Submodel: AfstandsMetastasen
In het submodel AfstandsMetastasen kun je informatie over de afstandsmetastasen kwijt, zie Figuur 6. In
M_AfstandsMetastasen kan men de uitkomst van de stadiëring van de aan- of afwezigheid van metastasen
op afstand, de M-categorie inclusief prefix en suffix (zie paragraaf 3.4.2.2.1) kwijt. Welke van de drie
waardelijsten en waarden daaruit van toepassing zijn hangt af van 1) het moment waarop de M-categorie
bepaald wordt, zie paragraaf 2.2, en 2) welke classificatie op de primaire tumor van toepassing is.
Voor de AfstandsMetastasenlocalisatie wordt wederom verwezen naar de subbouwsteen
AnatomischeLocatie, waarin zowel SNOMED CT als de ICD-O-3 gebruikt kan worden.

Figuur 6 – Subinformatiemodel van de AfstandsMetastasen van de TNMTumorClassificatie zib
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3.5 Tumorspecifiek maken
Om de TNMTumorClassificatie zib goed te kunnen toepassen voor een specifieke tumor, zal de zib eerst
specifiek gemaakt moeten worden voor de betreffende use case. Je wilt bijvoorbeeld de zorgverlener niet
de volledige lijst met alle mogelijke waarden voorschotelen, waarvan een groot deel niet van toepassing
(of zelfs niet toegestaan) is in een bepaalde situatie. Er moet dus gekeken worden hoe de generieke
waardelijsten van de zib kunnen worden ingeperkt, toegepast of uitgebreid.
Inperken wil zeggen dat in een waardelijst waarden worden weggelaten en/of specifiek worden gemaakt
door een tumorspecifieke beschrijving toe te voegen, zie onderstaand voorbeeld. Zo’n ingeperkte
waardelijst noemen we hier een tumorspecifieke waardelijst en wordt gemaakt bij de uitwerking van de
use case. Het verschil tussen de waardelijsten in de zib en de tumorspecifieke waardelijsten is dat de
laatste alleen de relevante waarden voor die betreffende classificatie bevat en/of is voorzien van de
bijbehorende omschrijving. Doordat hetzelfde codestelsel wordt gebruikt zijn de codes hetzelfde, maar
krijgt het toch een andere betekenis (mee). De business logica is in deze waardelijsten als het ware
expliciet uitgeschreven, de code verandert daarmee niet maar interpretatie voor het veld wel.

VOORBEELD TUMORSPECIFIEK MAKEN
DEEL VAN DE WAARDELIJST UIT DE ZIB
Conceptnaam
cTx
cTis
cT0
cT1
cT1a
cT1b

Conceptnaam
cTx
cT0
cT1

Conceptcode
cTx
cTis
cT0
cT1
cT1a
cT1b

Codestelselnaam
T_PrimaireTumor
T_PrimaireTumor
T_PrimaireTumor
T_PrimaireTumor
T_PrimaireTumor
T_PrimaireTumor

Omschrijving
cTx
cTis
cT0
cT1
cT1a
cT1b

DEEL VAN DE TUMORSPECIFIEKE WAARDELIJST VOOR APPENDIX
Conceptcode Codestelselnaam
Omschrijving
cTx
T_PrimaireTumor Aanwezigheid van primaire tumor kan niet
beoordeeld worden.
cT0
T_PrimaireTumor Geen bewijs van primaire tumor.
cT1
T_PrimaireTumor Tumor invasie submucosa.

In de TNM-classificatie voor Appendix worden de waarden cTis, cT1a en cT1b niet toegepast. Deze
waarden komen dan ook niet terug in de tumorspecifeke waardelijst. Bij de waarden cTX, cT0 en cT1
wordt (optioneel) een specifieke omschrijving toegevoegd.
Om te voorkomen dat iedereen het wiel opnieuw uitvindt, wordt nog gekeken naar het beschikbaar maken
van een centrale bibliotheek waarin de tumorspecifieke waardelijsten staan.
Voor het maken van een tumorspecifieke waardelijst dient men de handboeken (International Union Against
Cancer (UICC), 2016; American Joint Committee on Cancer (AJCC), 2017) te raadplegen. In paragraaf 7.3
wordt beschreven hoe je om dient te gaan met de verschillende waardelijsten bij de implementatie.
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4. Toepassing voor mammacarcinoom
In dit hoofdstuk wordt de toepassing van de TNMTumorClassificatie zib voor mammacarcinoom uitgewerkt.
Allereerst wordt ter illustratie een beschrijving van het zorgproces gegeven. Vervolgens worden de use
cases en transacties voor uitwisseling gedefinieerd en ten slotte worden de unieke registraties van de
TNMTumorClassificatie zib uitgewerkt.

4.1 Beschrijving zorgproces
Mevrouw Elschot is 66 jaar en heeft recent bij het bevolkingsonderzoek voor borstkanker (BVOK) een
mammografie (röntgenonderzoek) ondergaan, waarbij er een afwijking is geconstateerd. Bij de huisarts
hoort ze dat het hoogstwaarschijnlijk om een kwaadaardige afwijking gaat (BI-RADS 5) en wordt zij
verwezen naar de mammapoli van het ziekenhuis. Aldaar doorloopt zij het verdere diagnostische traject;
namelijk een echografie met punctie. Tijdens het MDO preoperatief (multidisciplinair overleg) wordt alle
informatie verzameld, vastgesteld om welke cTNM-classificatie mammacarcinoom het gaat en een
voorlopig behandelplan opgesteld. In overleg met mevrouw wordt een definitief behandelplan vastgesteld,
waarna gestart wordt met de behandeling. Dit alles wordt teruggekoppeld aan het regionale
screeningscentrum (bevolkingsonderzoek) en de huisarts. Na de neo-adjuvante behandeling met
chemotherapie wordt er aanvullend onderzoek gedaan om de respons op de therapie te evalueren
(MRI/PET-CT). Tijdens het MDO neo-adjuvant wordt de ycTNM-classificatie bepaald op basis van de meest
recente informatie (en wordt het behandelplan verder aangescherpt). Ook deze informatie wordt
teruggekoppeld aan de huisarts en de patiënt. De behandeling wordt vervolgd met een operatie, waarna
de patholoog het verwijderde weefsel onderzoekt. Op basis van de informatie van de patholoog kan de
ypTNM-classificatie worden vastgesteld in het MDO postoperatief. Deze informatie wordt teruggekoppeld
aan de huisarts en de patiënt.

Mammografie bij
Bevolkingsonderzoek

Uitslag bij Huisarts
en verwijzing naar
Mammapoli

Diagnostisch traject
(echo met punctie)

MDO-preoperatief
(cTNM-classificatie)
en vaststellen
behandelplan

Terugkoppeling
naar bevolkingsonderzoek en
huisarts

Neo-adjuvante
chemotherapie

MRI en/of PET-CT
scan

MDO neo-adjuvant
(ycTNMclassificatie) en
aanscherpen
behandelplan

Terugkoppeling
naar huisarts

Operatie en
pathologisch
onderzoek

MDO postoperatief
(ypTNMclassificatie)

Terugkoppeling
naar huisarts

Figuur 7 – Stroomschema van het beschreven zorgproces voor mammacarcinoom

4.2 Use cases en transacties voor uitwisseling
Op basis van bovenstaande beschrijving van het zorgproces is geïdentificeerd welke van de use cases voor
uitwisseling in de zorg, zoals beschreven in paragraaf 2.3, hier van toepassing zijn. Vervolgens is per use
case geïllustreerd welke concrete transacties er plaats kunnen vinden. Bij de beschrijving van het
zorgproces ‘Aldaar doorloopt zij het verdere diagnostische traject; namelijk een echografie met punctie’
hoort bijvoorbeeld de use case van vastleggen gegevens in bronverslagen (nr. 3). Concreet worden hier
twee verschillende verslagen gemaakt; eerst het verslag van de echografie en vervolgens het verslag van
de pathologie op het weefsel dat verkregen is met de punctie.
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Overzicht van de use cases (nummer) en de onderliggende transacties (letter) die behoren bij het
zorgproces dat beschreven wordt in paragraaf 4.1:
1)

Verwijzing vanuit de huisarts (en bevolkingsonderzoek kanker (BVOK)) naar het ziekenhuis
a) Uitslag bevolkingsonderzoek naar huisarts (BI-RADS 5)
b) Verwijzing huisarts naar mammopoli van ziekenhuis
c) Mammapoli vraagt mammografie op bij bevolkingsonderzoek

2)

Vastleggen gegevens in informatiesysteem van de instelling 5
a) Vastleggen verslag MDO preoperatief
b) Vastleggen verslag MDO neoadjuvant
c) Vastleggen verslag MDO postoperatief

3)

Vastleggen gegevens in bronverslagen (Aanvullend Onderzoek, OK)
a) Vastleggen echografie in verslag in radiologie informatiesysteem en/of PACS
b) Vastleggen biopt verslag in pathologie laboratorium informatiesysteem
c) Vastleggen MRI en/of PET-CT in radiologie informatiesysteem, nucleaire geneeskundigen
informatiesysteem en/of PACS
d) Vastleggen resectie verslag in pathologie laboratorium informatiesysteem

4)

Uitwisseling vanuit de bronverslagsystemen richting het informatiesysteem van de instelling t.b.v.
diagnostiek en/of behandeling
a) Uitwisseling echo-verslag naar EPD
b) Uitwisseling pathologie-verslag (biopt) naar EPD
c) Uitwisseling MRI en/of PET-CT-verslag naar EPD
d) Uitwisseling pathologie-verslag (resectie) naar EPD

5)

Hergebruik t.b.v. diagnostiek en behandeling, bijv. in het MDO-verslag
a) Hergebruik van verslag-gegevens in pathologie order biopt
b) Hergebruik van verslag-gegevens in MDO preoperatief
c) Hergebruik van verslag-gegevens in MRI en/of PET-CT order
d) Hergebruik van verslag-gegevens in MDO neoadjuvant
e) Hergebruik van verslag-gegevens in MDO postoperatief

7)

Uitwisseling richting overige zorgaanbieders (bijv. huisarts, 2e/3e-lijn, en terugkoppeling naar
bevolkingsonderzoek)
a) Terugkoppeling naar bevolkingsonderzoek en huisarts na diagnose
b) Terugkoppeling (brief) naar huisarts na neo-adjuvante therapie
c) Terugkoppeling (brief) naar huisarts na operatie

De use cases 6, 8, 9 en 10 zijn niet van toepassing in dit voorbeeld.

4.3 Unieke registraties van TNMTumorClassificatie zib
Bovenstaande use cases en transacties leiden uiteindelijk tot een zevental unieke registraties op basis van
de zib. Dit komt doordat een unieke registratie ongewijzigd blijft, ook bij hergebruik in de vorm van lezen,
zolang er geen nieuwe informatie rondom de data-elementen ontstaat. Unieke registraties van de zib
worden dus in meerdere transacties gebruikt, en transacties kunnen ook meerdere unieke registraties
omvatten.
Het registreren van de TNM-classificaties moet compliant zijn met de TNMTumorClassificatie zib. Dat geldt
ook voor de relevante data-elementen die in de diverse verslagen van aanvullend onderzoek terugkomen.
In dit voorbeeld gaat het om een patiënt met een mammacarcinoom. In de AJCC en UICC vallen deze onder
de gelijknamige classificatie voor ‘Breast tumours’. In Nederland wordt momenteel de 8ste editie van de
UICC hiervoor aangehouden.
5

Indien het MDO-verslag in een aparte applicatie wordt vastgelegd dan vallen ze onder use case 3 en dient er tevens een
corresponderende transactie onder use case 4 te worden gedefinieerd.
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4.3.1 Input cTNM vanuit echografie
Onderstaande unieke registratie van de TNMTumorClassificatie zib wordt gebruikt bij transacties 3a, 4a,
5a en 5b. In deze transacties zijn alleen nog de afwijkingnummers, locaties van de primaire tumor en
locaties van regionale lymfeklieren bekend.
TNMTumorClassificatie
DatumTNMClassificatie
GeintegreerdeTNMWaarde

30-03-2020

AnatomischStadium
R_ResidueleTumor
Pn_PerineuraleInvasie
PrimaireTumor
m_AantalPrimaireTumoren
Afwijking
AfwijkingNummer
1
Morfologie
TumorLokalisatie
Tumor::AnatomischeLocatie:Locatie

Tumor::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
Afwijking
AfwijkingNummer
2
Morfologie
TumorLokalisatie
Tumor::AnatomischeLocatie:Locatie

Tumor::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
RegionaleLymfeklieren
N_RegionaleLymfeklieren
RegionaleLymfeklierenLocalisatie
Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Locatie

TNMVersie
Toelichting

locatie R1: 7 uur,
locatie R2: 11 uur.

PrognostischStadium
L_LymfatischeInvasie
V_VeneuzeInvasie
T_PrimaireTumor
G_DifferentiatiegraadTumor

ICD-O-3: C50.5 - Laterale onderkwadrant van borst
SNOMED CT: 33564002 - structuur van laterale
onderkwadrant van mamma
Rechts
G_DifferentiatiegraadTumor

ICD-O-3: C50.4 - Laterale bovenkwadrant van borst
SNOMED CT: 76365002 - structuur van laterale
bovenkwadrant van mamma
Rechts

ICD-O-3: C77.3 - Infraclaviculaire lymfeklier
SNOMED CT: 9659009 - structuur van

infraclaviculaire lymfeklier
Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Locatie

Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
AfstandsMetastasen

Rechts
ICD-O-3: C77.3 - Axillaire lymfeklier
SNOMED CT: 68171009 - structuur van nodus
lymphoideus axillaris
Rechts

4.3.2 Input cTNM vanuit biopt
Onderstaande unieke registratie van de TNMTumorClassificatie zib wordt gebruikt bij transactie 5b. In deze
transacties zijn naast de afwijkingsnummers en locaties van de primaire tumor, nu ook de morfologie
en de differentiatiegraad o.b.v. het biopt bekend. Aangezien het bij AfwijkingNummer 1 om een invasieve
tumor gaat wordt daar voor de G_Differentiatiegraad de waardelijst voor Invasieve tumoren (UICC TNM8
Breast G Nottingham Histological Score for Invasive carcinoma) aangehouden. Bij AfwijkingNummer 2 is G
niet van toepassing, aangezien dit een goedaardige tumor betreft.
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Merk op dat voor de transacties 3b en 4b deze gegevens in het pathologieverslag o.b.v. het PALGA-protocol
mammabiopsie worden vastgelegd en vervolgens ook zo worden uitgewisseld met het EPD. Transacties 3b
en 4b vinden dus niet plaats o.b.v. zibs. Voor verdere uitwisseling dienen ze in het EPD wel zib compliant
verwerkt te worden. Daarom wordt deze unieke registratie van de zib hier wel uitgewerkt.
TNMTumorClassificatie
DatumTNMClassificatie
31-03-2020
TNMVersie
GeintegreerdeTNMWaarde
Toelichting
HER2-, ER-, PRAnatomischStadium
PrognostischStadium
R_ResidueleTumor
L_LymfatischeInvasie
Pn_PerineuraleInvasie
V_VeneuzeInvasie
PrimaireTumor
m_AantalPrimaireTumoren 1
T_PrimaireTumor
Afwijking
AfwijkingNummer
1
G_DifferentiatiegraadTumor
G2
Morfologie
Infiltrerend ductaal carcinoom, (8500/3)
TumorLokalisatie
Tumor::AnatomischeLocatie:Locatie
ICD-O-3: C50.5 - Laterale onderkwadrant van borst
SNOMED CT: 33564002 - structuur van laterale
onderkwadrant van mamma
Tumor::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
Rechts
Afwijking
AfwijkingNummer
2
G_DifferentiatiegraadTumor
Morfologie
Fibroadenoom (9010/0)
TumorLokalisatie
Tumor::AnatomischeLocatie:Locatie
ICD-O-3: C50.4 - Laterale bovenkwadrant van borst
SNOMED CT: 76365002 - structuur van laterale
bovenkwadrant van mamma
Tumor::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
Rechts
RegionaleLymfeklieren
AfstandsMetastasen

4.3.3 cTNM-classificatie
Onderstaande unieke registratie van de TNMTumorClassificatie zib wordt gebruikt bij transacties 2a, 5c,
5d en 7a. In deze transacties zijn naast de afwijkingsnummers, locaties van de primaire tumor, de
morfologie, en de differentiatiegraad o.b.v. het biopt, nu ook de T_PrimaireTumor,
m_aantalPrimaireTumoren, locaties van regionale lymfeklieren, N_RegionaleLymfeklieren,
M_Afstandsmetastasen, stadium en de GeintegreerdeTNMWaarde bekend. Voor het invullen van deze
unieke registratie van de zib dient gebruikt te worden gemaakt van de cT, cN en c/pM waardelijsten,
aangezien het hier om een cTNM-classificatie gaat. Daarnaast is de waardelijst G voor invasieve tumoren
van toepassing bij AfwijkingNummer 1, zie paragraaf 4.3.2. Dit is in feite de eerste volledige classificatie
die wordt vastgelegd.
TNMTumorClassificatie
DatumTNMClassificatie
GeintegreerdeTNMWaarde

AnatomischStadium
R_ResidueleTumor
Pn_PerineuraleInvasie

01-04-2020
cT3N2M0

TNMVersie
Toelichting

Stadium IIA

PrognostischStadium
L_LymfatischeInvasie
V_VeneuzeInvasie

UICC 8e editie
HER2-, ER-, PR-,
locatie R1: 7 uur,
locatie R2: 11 uur.
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PrimaireTumor
m_AantalPrimaireTumoren 1
T_PrimaireTumor
cT3
Afwijking
AfwijkingNummer
1
G_DifferentiatiegraadTumor
G2
Morfologie
Infiltrerend ductaal carcinoom, (8500/3)
TumorLokalisatie
Tumor::AnatomischeLocatie:Locatie
ICD-O-3: C50.5 - Laterale onderkwadrant van borst
SNOMED CT: 33564002 - structuur van laterale
onderkwadrant van mamma
Tumor::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
Rechts
Afwijking
AfwijkingNummer
2
G_DifferentiatiegraadTumor
Morfologie
Fibroadenoom (9010/0)
TumorLokalisatie
Tumor::AnatomischeLocatie:Locatie
ICD-O-3: C50.4 - Laterale bovenkwadrant van borst
SNOMED CT: 76365002 - structuur van laterale
bovenkwadrant van mamma
Tumor::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
Rechts
RegionaleLymfeklieren
N_RegionaleLymfeklieren
cN2
RegionaleLymfeklierenLocalisatie
ICD-O-3: C77.3 - Infraclaviculaire lymfeklier
Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Locatie
SNOMED CT: 9659009 - structuur van

infraclaviculaire lymfeklier

Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Locatie

Rechts
ICD-O-3: C77.3 - Axillaire lymfeklier
SNOMED CT: 68171009 - structuur van nodus

lymphoideus axillaris
Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
AfstandsMetastasen
M_AfstandsMetastasen
cM0
AfstandsMetastasenLocalisatie

Rechts

4.3.4 Input ycTNM vanuit MRI en/of PET-CT
Onderstaande unieke registratie van de TNMTumorClassificatie zib wordt gebruikt bij transacties 3c, 4c en
5d. In deze transacties zijn de afwijkingsnummers, locaties van de primaire tumor en locaties van
regionale lymfeklieren bekend. Doordat er geen andere (extra) uitzaaiingen in de lymfeklieren en/of op
afstand zijn gevonden, worden wederom dezelfde afwijkingen gerapporteerd.
TNMTumorClassificatie
DatumTNMClassificatie
GeintegreerdeTNMWaarde
AnatomischStadium
R_ResidueleTumor
Pn_PerineuraleInvasie
PrimaireTumor
m_AantalPrimaireTumoren
Afwijking
AfwijkingNummer
Morfologie
TumorLokalisatie

07-07-2020

TNMVersie
Toelichting

locatie R1: 7 uur,
locatie R2: 11 uur.

PrognostischStadium
L_LymfatischeInvasie
V_VeneuzeInvasie
T_PrimaireTumor
1

G_DifferentiatiegraadTumor
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Tumor::AnatomischeLocatie:Locatie

Tumor::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
Afwijking
AfwijkingNummer
2
Morfologie
TumorLokalisatie
Tumor::AnatomischeLocatie:Locatie

Tumor::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
RegionaleLymfeklieren
N_RegionaleLymfeklieren
RegionaleLymfeklierenLocalisatie
Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Locatie

ICD-O-3: C50.5 - Laterale onderkwadrant van borst
SNOMED CT: 33564002 - structuur van laterale
onderkwadrant van mamma
Rechts
G_DifferentiatiegraadTumor

ICD-O-3: C50.4 - Laterale bovenkwadrant van borst
SNOMED CT: 76365002 - structuur van laterale
bovenkwadrant van mamma
Rechts

ICD-O-3: C77.3 - Infraclaviculaire lymfeklier
SNOMED CT: 9659009 - structuur van

infraclaviculaire lymfeklier
Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Locatie

Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
AfstandsMetastasen

Rechts
ICD-O-3: C77.3 - Axillaire lymfeklier
SNOMED CT: 68171009 - structuur van nodus
lymphoideus axillaris
Rechts

4.3.5 ycTNM-classificatie
Onderstaande unieke registratie van de TNMTumorClassificatie zib wordt gebruikt bij transacties 2b, 5e en
7b. In deze transacties wordt de informatie van de cTNM-classificatie geüpdatet met eventuele nieuwe
inzichten. Uit de MRI en PET-CT kwamen geen nieuwe bevindingen, en dus is alle informatie op de
T_PrimaireTumor en N_RegionaleLymfeklieren na al bekend. Aangezien het hier om een ycTNMclassificatie gaat, een classificatie na neoadjuvante behandeling, dient voor deze twee data-elementen de
ycT resp. de ycN waardelijst gebruikt te worden.
TNMTumorClassificatie
DatumTNMClassificatie
GeintegreerdeTNMWaarde

08-07-2020
ycT3N2M0

TNMVersie
Toelichting

UICC 8e editie
HER2-, ER-, PR-,
locatie R1: 7 uur,
locatie R2: 11 uur.

AnatomischStadium
Stadium IIA
PrognostischStadium
R_ResidueleTumor
L_LymfatischeInvasie
Pn_PerineuraleInvasie
V_VeneuzeInvasie
PrimaireTumor
m_AantalPrimaireTumoren 1
T_PrimaireTumor
ycT3
Afwijking
AfwijkingNummer
1
G_DifferentiatiegraadTumor
G2
Morfologie
Infiltrerend ductaal carcinoom, (8500/3)
TumorLokalisatie
Tumor::AnatomischeLocatie:Locatie
ICD-O-3: C50.5 - Laterale onderkwadrant van borst
SNOMED CT: 33564002 - structuur van laterale
onderkwadrant van mamma
Tumor::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
Rechts
Afwijking
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AfwijkingNummer
2
G_DifferentiatiegraadTumor
Morfologie
Fibroadenoom (9010/0)
TumorLokalisatie
Tumor::AnatomischeLocatie:Locatie
ICD-O-3: C50.4 - Laterale bovenkwadrant van borst
SNOMED CT: 76365002 - structuur van laterale
bovenkwadrant van mamma
Tumor::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
Rechts
RegionaleLymfeklieren
N_RegionaleLymfeklieren
ycN2
RegionaleLymfeklierenLocalisatie
Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Locatie
ICD-O-3: C77.3 - Infraclaviculaire lymfeklier
SNOMED CT: 9659009 - structuur van
infraclaviculaire lymfeklier
Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
Rechts
Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Locatie
ICD-O-3: C77.3 - Axillaire lymfeklier
SNOMED CT: 68171009 - structuur van nodus
lymphoideus axillaris
Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
Rechts
AfstandsMetastasen
M_AfstandsMetastasen
cM0
AfstandsMetastasenLocalisatie

4.3.6 Input ypTNM vanuit resectie
Onderstaande unieke registratie van de TNMTumorClassificatie zib wordt gebruikt bij transacties 3d, 4d en
5e. In deze transacties zijn naast de afwijkingsnummers, locaties van de primaire tumor en locaties van
regionale lymfeklieren, nu ook de morfologie, differentiatiegraad, T_PrimaireTumor, N_Regionale
Lymfeklieren en de R_ResidueleTumor o.b.v. de resectie bekend. Aangezien het hier om een
pathologische bevinding gaat na neoadjuvante behandeling, dient gebruik gemaakt te worden van de ypT
en ypN waardelijsten. Daarnaast is de waardelijst G voor invasieve tumoren van toepassing bij
AfwijkingNummer 1, zie paragraaf 4.3.2.
Merk op dat ook hier geldt dat deze gegevens vanuit het pathologieverslag o.b.v. het PALGA-protocol
mammacarcinoomTotaal worden vastgelegd en vervolgens ook zo worden uitgewisseld met het EPD.
Transacties 3d en 4d vinden dus niet plaats o.b.v. zibs. Voor verdere uitwisseling dienen ze in het EPD wel
zib compliant verwerkt te worden. Daarom wordt deze unieke registratie van de zib hier wel uitgewerkt.
TNMTumorClassificatie
DatumTNMClassificatie
03-08-2020
TNMVersie
UICC 8e editie
GeintegreerdeTNMWaarde
ypT3N2
Toelichting
HER2-, ER-, PRAnatomischStadium
PrognostischStadium
R_ResidueleTumor
L_LymfatischeInvasie
Pn_PerineuraleInvasie
V_VeneuzeInvasie
PrimaireTumor
m_AantalPrimaireTumoren
1
T_PrimaireTumor
ypT3
Afwijking
AfwijkingNummer
1
G_DifferentiatiegraadTumor
G2
Morfologie
Infiltrerend ductaal carcinoom, (8500/3)
TumorLokalisatie
Tumor::AnatomischeLocatie:Locatie
ICD-O-3: C50.5 - Laterale onderkwadrant van borst
SNOMED CT: 33564002 - structuur van laterale
onderkwadrant van mamma
Tumor::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
Rechts
RegionaleLymfeklieren
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N_RegionaleLymfeklieren
ypN2
RegionaleLymfeklierenLocalisatie
Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Locatie

Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Locatie

Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
AfstandsMetastasen

ICD-O-3: C77.3 - Infraclaviculaire lymfeklier
SNOMED CT: 9659009 - structuur van
infraclaviculaire lymfeklier
Rechts
ICD-O-3: C77.3 - Axillaire lymfeklier
SNOMED CT: 68171009 - structuur van nodus
lymphoideus axillaris
Rechts

4.3.7 ypTNM-classificatie
Onderstaande unieke registratie van de TNMTumorClassificatie zib wordt gebruikt bij transacties 2c en 7c.
In deze transacties wordt de informatie uit de ycTNM geüpdatet met nieuwe inzichten uit de resectie (zie
de transactie in 4.3.6). Daaruit zijn de afwijkingsnummers, locaties van de primaire tumor, morfologie,
differentiatiegraad, T_PrimaireTumor, locaties van regionale lymfeklieren, N_RegionaleLymfeklieren
en de R_ResidueleTumor reeds bekend. Dit wordt gecombineerd met de eerdere informatie uit het ycTNM
rondom de 2e afwijking en M_AfstandsMetastasen, en vervolgens aangevuld met het stadium en de ypTNMclassificatie. Aangezien het hier om een classificatie gaat na pathologisch onderzoek en neoadjuvante
behandeling, dient gebruik gemaakt te worden van de ypT en ypN waardelijsten. Daarnaast is de
waardelijst G voor invasieve tumoren van toepassing bij AfwijkingNummer 1, zie paragraaf 4.3.2.
TNMTumorClassificatie
DatumTNMClassificatie
GeintegreerdeTNMWaarde

05-08-2020
ypT3N2M0

TNMVersie
Toelichting

UICC 8e editie
HER2-, ER-, PR-,
locatie R1: 7 uur,
locatie R2: 11 uur.

AnatomischStadium
Stadium IIA
PrognostischStadium
R_ResidueleTumor
R0
L_LymfatischeInvasie
Pn_PerineuraleInvasie
V_VeneuzeInvasie
PrimaireTumor
m_AantalPrimaireTumoren 1
T_PrimaireTumor
ypT3
Afwijking
AfwijkingNummer
1
G_DifferentiatiegraadTumor
G2
Morfologie
Infiltrerend ductaal carcinoom, (8500/3)
TumorLokalisatie
Tumor::AnatomischeLocatieLocatie
ICD-O-3: C50.5 - Laterale onderkwadrant van borst
SNOMED CT: 33564002 - structuur van laterale
onderkwadrant van mamma
Tumor::AnatomischeLocatieLateraliteit
Rechts
Afwijking
AfwijkingNummer
2
G_DifferentiatiegraadTumor
Morfologie
Fibroadenoom (9010/0)
TumorLokalisatie
Tumor::AnatomischeLocatie:Locatie
ICD-O-3: C50.4 - Laterale bovenkwadrant van borst
SNOMED CT: 76365002 - structuur van laterale
bovenkwadrant van mamma
Tumor::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
Rechts
RegionaleLymfeklieren
N_RegionaleLymfeklieren
ypN2
RegionaleLymfeklierenLocalisatie
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Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Locatie

Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Locatie

Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
AfstandsMetastasen
M_AfstandsMetastasen
cM0
AfstandsMetastasenLocalisatie

ICD-O-3: C77.3 - Infraclaviculaire lymfeklier
SNOMED CT: 9659009 - structuur van
infraclaviculaire lymfeklier
Rechts
ICD-O-3: C77.3 - Axillaire lymfeklier
SNOMED CT: 68171009 - structuur van nodus
lymphoideus axillaris
Rechts
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5. Toepassing voor hoofdhalstumor
In dit hoofdstuk wordt de toepassing van de TNMTumorclassificatie zib voor een hoofdhalstumor
uitgewerkt. Allereerst wordt ter illustratie een beschrijving van het zorgproces gegeven. Vervolgens
worden de use cases en transacties voor uitwisseling gedefinieerd en ten slotte worden de unieke
registraties van de TNMTumorClassificatie zib uitgewerkt.

5.1 Beschrijving zorgproces
Meneer Sanders, 61 jaar, komt met slikklachten bij de huisarts waarna hij wordt verwezen naar een
regionaal ziekenhuis bij hem in de buurt. Daar krijgt hij verder diagnostisch onderzoek in de vorm van een
endoscopie met biopsie en wordt helaas een relatief zeldzame hoofd-halstumor geconstateerd, namelijk
mondholtekanker. Gezien de zeldzaamheid van de kanker wordt hij doorverwezen naar het Hoofd Hals
Centrum van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Aldaar wordt aanvullende diagnostiek verricht,
namelijk een CT/PET-CT, en kan er in het MDO pre-behandeling een cTNM-classificatie en een voorstel
voor een behandelplan worden opgesteld. Vaak wordt hoofd-halskanker behandeld door middel van
chirurgie, radiotherapie of een combinatie. In overleg met meneer wordt een definitief behandelplan
vastgesteld, waarna direct gestart wordt met de behandeling. Meneer Sanders zal curatief behandeld
worden middels een operatie en deelname aan een klinische studie. Dit alles wordt teruggekoppeld aan de
huisarts. Na de operatie wordt de pTNM-classificatie (pathologisch) bepaald in het MDO post-behandeling.
Doordat de operatie irradicaal was en er tevens een positieve ipsilaterale halslymfeklier (level II) gevonden
is, wordt een adjuvante behandeling met radiotherapie gedaan. Enige tijd later worden de gegevens
aangeleverd aan de DHNA (Dutch Head and Neck Audit), de NKR en het wetenschappelijk onderzoek.

Bezoek huisarts
vanwege
slikklachten

Verwijzing naar
regionaal
ziekenhuis

Diagnostisch
onderzoek (echo
met biopsie)

Doorverwijzing
naar AvL

Aanvullende
diagnostiek (CT /
PET-CT)

MDOprebehandeling
(cTNM-classificatie)
en vaststellen
behandelplan

Terugkoppeling
naar huisarts

Operatie en
pathologisch
onderzoek

MDO
postbehandeling
(pTNM-classificatie)
en aanscherpen
behandelplan

Terugkoppeling
huisarts

Adjuvante
behandeling met
radiotherapie

Aanlevering aan
DHNA, NKR en
wetenschappelijk
onderzoek

Figuur 8 – Stroomschema van het beschreven zorgproces voor haafdhalscarcinoom

5.2 Use cases en transacties voor uitwisseling
Op basis van bovenstaande beschrijving van het zorgproces is geïdentificeerd welke van de use cases voor
uitwisseling in de zorg, zoals beschreven in paragraaf 2.3, hier van toepassing zijn. Vervolgens is per use
case geïllustreerd welke concrete transacties er plaats kunnen vinden. Bij de beschrijving van het
zorgproces ‘Na de operatie wordt de pTNM-classificatie (pathologisch) bepaald in het MDO postbehandeling’ hoort bijvoorbeeld de use case van vastleggen gegevens in het informatiesysteem van de
instelling (nr. 2) t.b.v. het MDO post-behandeling (transactie 2a) en hergebruik t.b.v. diagnostiek en
behandeling (nr. 5) t.b.v. hergebruik van verslag-gegevens in het MDO post-behandeling (transactie 5b).
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Overzicht van de use cases (nummer) en de onderliggende transacties (letter) die behoren bij het
zorgproces dat beschreven wordt in paragraaf 5.1:
1)

Verwijzing vanuit de huisarts (en bevolkingsonderzoek kanker (BVOK)) naar het ziekenhuis
a) Verwijzing huisarts naar ziekenhuis

2)

Vastleggen gegevens in informatiesysteem van de instelling5
a) Vastleggen verslag MDO pre-behandeling
b) Vastleggen verslag MDO post-behandeling

3)

Vastleggen gegevens in bronverslagen (Aanvullend Onderzoek, OK)
a) Vastleggen endoscopie in verslag
b) Vastleggen biopsie verslag in pathologie laboratorium systeem
c) Vastleggen CT en PET-CT in verslag
d) Vastleggen resectie verslag in pathologie laboratorium systeem

4)

Uitwisseling vanuit de bronverslagsystemen richting het informatiesysteem van de instelling t.b.v.
diagnostiek en/of behandeling
a) Uitwisseling endoscopie-verslag naar EPD
b) Uitwisseling pathologie-verslag (biopsie) naar EPD
c) Uitwisseling CT en PET-CT-verslag naar EPD
d) Uitwisseling pathologie-verslag (resectie) naar EPD

5)

Hergebruik t.b.v. diagnostiek en behandeling, bijv. in het mdo-verslag
a) Hergebruik van verslag-gegevens in MDO pre-behandeling
b) Hergebruik van verslag-gegevens in MDO post-behandeling

7)

Uitwisseling richting overige zorgaanbieders (bijv. huisarts, 2e/3e-lijn, en terugkoppeling naar
bevolkingsonderzoek)
a) Verwijzing naar het AvL
b) Terugkoppeling naar huisarts na diagnose
c) Terugkoppeling naar huisarts na operatie

8)

Uitwisseling t.b.v. (kwaliteits-)registraties en -verantwoording (bijv. DICA, IGJ, DHD en NKR)
a) Aanlevering aan de DHNA
b) Aanlevering aan de NKR

9)

Uitwisseling t.b.v. wetenschappelijk onderzoek
a) Aanlevering aan de studie

De use cases 6 en 10 zijn niet van toepassing in dit voorbeeld.

5.3 Unieke registraties van TNMTumorClassificatie zib
Bovenstaande use cases en transacties leiden uiteindelijk tot een achttal unieke registraties op basis van
de zib. Dit komt doordat een unieke registratie ongewijzigd blijft, ook bij hergebruik in de vorm van lezen,
zolang er geen nieuwe informatie rondom de data-elementen ontstaat. Unieke registraties van de zib
worden dus in meerdere transacties gebruikt, en transacties kunnen ook meerdere unieke registraties
omvatten.
Het registreren van de TNM-classificatie moet compliant zijn met de TNMTumorClassificatie zib. Dat geldt
ook voor de relevante data-elementen die in de diverse verslagen van aanvullend onderzoek terugkomen.
In dit voorbeeld gaat het om een patiënt met een hoofdhalstumor. In de AJCC en UICC zijn er maar liefst
zes hoofdclassificaties gedefinieerd voor hoofdhalstumoren. Welke (sub)classificatie van toepassing is,
hangt af van de precieze locatie van de tumor en in sommige gevallen ook nog van de aan- of afwezigheid
van tumormarkers. In Nederland wordt momenteel voor al deze classificaties zowel de 8ste editie van de
UICC als de AJCC aangehouden. Bij registratie dient men aan te geven welke van de twee gebruikt is.
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5.3.1. Input cTNM vanuit endoscopie
Onderstaande unieke registratie van de TNMTumorClassificatie zib wordt gebruikt bij transacties 3a, 4a,
5a en 7a. In deze transacties zijn alleen nog de m_AantalPrimaireTumoren, AfwijkingNummer en locatie
van de primaire tumor bekend.
TNMTumorClassificatie
DatumTNMClassificatie
24-04-2020
GeintegreerdeTNMWaarde
AnatomischStadium
R_ResidueleTumor
Pn_PerineuraleInvasie
PrimaireTumor
m_AantalPrimaireTumoren
1
Afwijking
AfwijkingNummer
1
Morfologie
TumorLokalisatie
Tumor::AnatomischeLocatie:Locatie

TNMVersie
Toelichting
PrognostischStadium
L_LymfatischeInvasie
V_VeneuzeInvasie
T_PrimaireTumor
G_DifferentiatiegraadTumor

ICD-O-3: C06.2 – Retromolaire gebied
SNOMED CT: 85816001 – structuur van trigonum
retromolare

Tumor::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
RegionaleLymfeklieren
AfstandsMetastasen

5.3.2. Input cTNM vanuit biopsie
Onderstaande unieke registratie van de TNMTumorClassificatie zib wordt gebruikt bij transacties 3b, 4b,
5a en 7a. In deze transacties zijn naast de m_AantalPrimaireTumoren, AfwijkingNummer en locatie van
de primaire tumor, nu ook de Morfologie en Differentiatiegraad bekend.
Merk op dat geldt dat deze gegevens vanuit het pathologieverslag o.b.v. het PALGA-protocol Hoofd hals
tumoren worden vastgelegd en vervolgens ook zo worden uitgewisseld met het EPD. Transacties 3b en 4b
vinden dus niet plaats o.b.v. zibs. Voor verdere uitwisseling dienen ze in het EPD wel zib compliant
verwerkt te worden. Daarom wordt deze unieke registratie van de zib hier wel uitgewerkt.
TNMTumorClassificatie
DatumTNMClassificatie
28-04-2020
TNMVersie
UICC TNM8
GeintegreerdeTNMWaarde
Toelichting
AnatomischStadium
PrognostischStadium
R_ResidueleTumor
L_LymfatischeInvasie
Pn_PerineuraleInvasie
V_VeneuzeInvasie
PrimaireTumor
m_AantalPrimaireTumoren
1
T_PrimaireTumor
Afwijking
AfwijkingNummer
1
G_DifferentiatiegraadTumor
2
Morfologie
Plaveiselcelcarcinoom, NNO (8070/3)
TumorLokalisatie
Tumor::AnatomischeLocatie:Locatie
ICD-O-3: C06.2 – Retromolaire gebied
SNOMED CT: 85816001 – structuur van trigonum
retromolare
Tumor::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
Regionale Oncologienetwerken - thema Gegevenssets oncologie – deelproject Gegevensset Oncologie Algemeen

26

RegionaleLymfeklieren
AfstandsMetastasen

5.3.3. Input cTNM vanuit CT en PET-CT
Onderstaande unieke registratie van de TNMTumorClassificatie zib wordt gebruikt bij transacties 3c, 4c en
5a. In deze transacties zijn naast de m_AantalPrimaireTumoren, AfwijkingNummer, locatie van de
primaire tumor, Morfologie en Differentiatiegraad, nu ook de N_RegionaleLymfeklieren en
M_AfstandsMetastasen bekend.
TNMTumorClassificatie
DatumTNMClassificatie
08-05-2020
GeintegreerdeTNMWaarde
AnatomischStadium
R_ResidueleTumor
Pn_PerineuraleInvasie
PrimaireTumor
m_AantalPrimaireTumoren
1
Afwijking
AfwijkingNummer
1
Morfologie
TumorLokalisatie
Tumor::AnatomischeLocatie:Locatie

TNMVersie
Toelichting
PrognostischStadium
L_LymfatischeInvasie
V_VeneuzeInvasie

UICC TNM8

T_PrimaireTumor
G_DifferentiatiegraadTumor

ICD-O-3: C06.2 – Retromolaire gebied
SNOMED CT: 85816001 – structuur van trigonum
retromolare

Tumor::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
RegionaleLymfeklieren
N_RegionaleLymfeklieren
cN0
AfstandsMetastasen
M_AfstandsMetastasen
cM0
5.3.4. cTNM-classificatie
Onderstaande unieke registratie van de TNMTumorClassificatie zib wordt gebruikt bij transacties 2a, 5b,
7b, 8a, 8b en 9a. In deze transacties zijn naast de m_AantalPrimaireTumoren, AfwijkingNummer, locatie
van de primaire tumor, Morfologie, Differentiatiegraad, N_RegionaleLymfeklieren en
M_AfstandsMetastasen,
nu
ook
de
T_PrimaireTumor,
AnatomischStadium
en
de
GeintegreerdeTNMWaarde bekend. Voor het invullen van deze unieke registratie van de zib dient gebruikt
te worden gemaakt van de cT, cN en c/pM waardelijsten van de ‘TNM-classificatie voor Lip and Oral Cavity’,
gezien het hier om een cTNM-classificatie gaat. Dit is in feite de eerste volledige classificatie die wordt
vastgelegd.
TNMTumorClassificatie
DatumTNMClassificatie
GeintegreerdeTNMWaarde
AnatomischStadium
R_ResidueleTumor
Pn_PerineuraleInvasie
PrimaireTumor
m_AantalPrimaireTumoren
Afwijking

13-05-2020
cT4aN0M0
Stadium IVA

TNMVersie
Toelichting
PrognostischStadium
L_LymfatischeInvasie
V_VeneuzeInvasie

UICC TNM8

1

T_PrimaireTumor

cT4a
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AfwijkingNummer
1
G_DifferentiatiegraadTumor
2
Morfologie
Plaveiselcelcarcinoom, NNO (8070/3)
TumorLokalisatie
Tumor::AnatomischeLocatie:Locatie
ICD-O-3: C06.2 – Retromolaire gebied
SNOMED CT: 85816001 – structuur van trigonum
retromolare
Tumor::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
RegionaleLymfeklieren
N_RegionaleLymfeklieren
cN0
AfstandsMetastasen
M_AfstandsMetastasen
cM0
5.3.5. Input pTNM vanuit resectie
Onderstaande unieke registratie van de TNMTumorClassificatie zib wordt gebruikt bij transacties 3d, 4d en
5b. In deze transacties zijn de AfwijkingNummer en locatie van de primaire tumor, nu ook de Morfologie,
Differentiatiegraad, T_PrimaireTumor, N_Regionale Lymfeklieren, locatie van regionale lymfeklieren
en de R_ResidueleTumor o.b.v. de resectie bekend. Aangezien het hier om een pathologische bevinding
gaat, dient gebruik gemaakt te worden van de pT en pN waardelijsten.
Merk op dat geldt dat deze gegevens vanuit het pathologieverslag o.b.v. het PALGA-protocol Hoofd hals
tumoren worden vastgelegd en vervolgens ook zo worden uitgewisseld met het EPD. Transacties 3d en 4d
vinden dus niet plaats o.b.v. zibs. Voor verdere uitwisseling dienen ze in het EPD wel zib compliant
verwerkt te worden. Daarom wordt deze unieke registratie van de zib hier wel uitgewerkt.
TNMTumorClassificatie
DatumTNMClassificatie
09-06-2020
TNMVersie
UICC TNM8
GeintegreerdeTNMWaarde
pT4aN1
Toelichting
AnatomischStadium
PrognostischStadium
R_ResidueleTumor
R1
L_LymfatischeInvasie
Pn_PerineuraleInvasie
V_VeneuzeInvasie
PrimaireTumor
m_AantalPrimaireTumoren
1
T_PrimaireTumor
pT4a
Afwijking
AfwijkingNummer
1
G_DifferentiatiegraadTumor
2
Morfologie
Plaveiselcelcarcinoom, NNO (8070/3)
TumorLokalisatie
Tumor::AnatomischeLocatie:Locatie
ICD-O-3: C06.2 – Retromolaire gebied
SNOMED CT: 85816001 – structuur van trigonum
retromolare
Tumor::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
RegionaleLymfeklieren
N_RegionaleLymfeklieren
pN1
RegionaleLymfeklierenLocalisatie
Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Locatie
ICD-O-3: C77.0 – Jugulaire lymfeklier
SNOMED CT: 245261007 – Bovenste jugulaire
lymfeklieren, level IIA en IIB
Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
Links
AfstandsMetastasen

5.3.6. pTNM-classificatie
Onderstaande unieke registratie van de TNMTumorClassificatie zib wordt gebruikt bij transacties 2b, 7c,
8a, 8b en 9a. In deze transacties wordt de informatie uit de cTNM geüpdatet met nieuwe inzichten uit de
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resectie (zie de transactie in 5.3.5). Daaruit zijn het AfwijkingNummer, locatie van de primaire tumor,
Morfologie,
Differentiatiegraad,
T_PrimaireTumor,
locatie
van
regionale
lymfeklieren,
N_RegionaleLymfeklieren en de R_ResidueleTumor reeds bekend. Dit wordt gecombineerd met de
eerdere informatie uit het cTNM rondom de M_AfstandsMetastasen, en vervolgens aangevuld met het
AnatomischStadium en de (Geïntegreerde) pTNM-classificatie.
Aangezien het hier om een classificatie gaat na pathologisch onderzoek, dient gebruik gemaakt te worden
van de pT en pN waardelijsten van de ‘TNM-classificatie voor Lip and Oral Cavity’.
TNMTumorClassificatie
DatumTNMClassificatie
10-06-2020
TNMVersie
UICC TNM8
GeintegreerdeTNMWaarde
pT4aN1M0
Toelichting
AnatomischStadium
Stadium IVA
PrognostischStadium
R_ResidueleTumor
R1
L_LymfatischeInvasie
Pn_PerineuraleInvasie
V_VeneuzeInvasie
PrimaireTumor
m_AantalPrimaireTumoren
1
T_PrimaireTumor
pT4a
Afwijking
AfwijkingNummer
1
G_DifferentiatiegraadTumor
2
Morfologie
Plaveiselcelcarcinoom, NNO (8070/3)
TumorLokalisatie
Tumor::AnatomischeLocatie:Locatie
ICD-O-3: C06.2 – Retromolaire gebied
SNOMED CT: 85816001 – structuur van trigonum
retromolare
Tumor::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
RegionaleLymfeklieren
N_RegionaleLymfeklieren
pN1
RegionaleLymfeklierenLocalisatie
Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Locatie
ICD-O-3: C77.0 – Jugulaire lymfeklier
SNOMED CT: 245261007 – Bovenste jugulaire
lymfeklieren, level IIA en IIB
Lymfeklieren::AnatomischeLocatie:Lateraliteit
Links
AfstandsMetastasen
M_AfstandsMetastasen
cM0
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6. Beheer
In dit hoofdstuk wordt allereerst toegelicht hoe het beheer van de TNMTumorClassificatie zib geregeld is
en vervolgens van de tumorspecifieke uitwerkingen.

6.1 TNMTumorClassificatie zib
Het beheer van de TNMTumorClassificatie zib is, net als dat van alle andere zibs, belegd bij Nictiz en
beschreven in het document 'Beheerafspraken Zorginformatiebouwstenen'. Voor wijzigingen van het
informatiemodel en de (generieke) waardelijsten van de zib moet men dus bij Nictiz zijn. Wijzigingen in
de (generieke) waardelijsten van de zib zijn alleen aan de orde als er volledig nieuwe waarden bijkomen,
bijvoorbeeld cT3e of pN1d. Deze moeten dan toegevoegd moeten worden aan de betreffende waardelijsten
en het bijbehorende codesysteem bij de eerstvolgende nieuwe release van de zib. Hiervoor kan men een
wijzigingsverzoek indienen bij het Zib-centrum.
Overigens zijn de waardelijsten uitbreidbaar, dus men kan een nieuwe waarde ook vòòr een officiële
wijziging toevoegen aan de waardelijst die men gaat implementeren mits daarbij de opbouw van het
codesysteem behouden blijft.

6.2 Tumorspecifieke uitwerkingen
Momenteel wordt nog gekeken naar het beschikbaar maken van een centrale bibliotheek voor de
tumorspecifieke waardelijsten. Ondanks dat deze er nog niet is, is de kans groot dat we met de bestaande
generieke waardelijsten en bijbehorende codesystemen uit de zib wel een tumorspecifieke uitwerking
kunnen maken. Dat geldt ook voor uitwerkingen van eerdere en toekomstige edities. Dit komt doordat de
generieke waardelijsten alle mogelijke waarden uit alle classificaties bevatten. Bestaande waarden en
bijbehorende codes kunnen daardoor gebruikt worden bij het maken van een tumorspecifieke uitwerking
voor de overige classificaties. Het enige additionele dat hoeft te gebeuren (maar niet verplicht is) is het
toevoegen van de tumorspecifieke omschrijving van die waarden zoals dat in het handboek van de TNMclassificatie is benoemd.
Stel dat in een volgende editie van de classificatie voor een tumorsoort de nieuwe waarde cT3c voorkomt.
Doordat deze waarde al in de generieke waardelijst van de zib staat, kan deze gebruikt worden in een
nieuwe (bijv. 9de editie) van de waardelijst voor deze tumorsoort.
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7. Implementatie
In dit hoofdstuk worden een aantal vragen en tips rondom de implementatie van de TNMTumorClassificatie
zib behandeld.

7.1 Koppel kankerstadiëring aan probleem
Het is wenselijk om de kankerstadiëring te koppelen aan de bijbehorende oncologische diagnose. Uitgaande
van probleem georiënteerd registreren zal de patiënt een (openstaande) oncologisch gerelateerde diagnose
hebben in zijn probleemlijst. Op basis van dat feit kan het EPD vervolgens de mogelijkheid bieden om een
kankerstadiëringsregistratie toe te voegen bij het probleem. De knop hoeft uiteraard niet zichtbaar te
worden bij niet-oncologische diagnosen. Om deze functionaliteit te laten werken moeten problemen het
kenmerk “oncologisch probleem” meekrijgen. Dit kan bijvoorbeeld door een subset van de DHDdiagnosethesaurus te maken en te toetsen of de geregistreerde diagnose(n) in die lijst staan.
Vervolgens kan deze functionaliteit uitgebreid worden door aan de hand van de specifieke diagnose velden
al in te vullen en waardelijsten in te perken. Voor het laatste kan gebruik gemaakt worden van een
tumorspecifieke uitwerking van de TNMTumorClassificatie zib. Deze functionaliteit moet het mogelijk
maken om meerdere stadiëringen te koppelen aan één probleem (zoals beschreven in hoofdstuk 2); zowel
met verschillende prefixen alsmede meerdere versies per prefix, zodat de geschiedenis bewaard blijft.
N.B. De eindgebruiker moet altijd nog bij de volledige waardelijsten kunnen. Deze flexibiliteit is vereist
voor grensgevallen.

7.2 Toepassen van een zib in een verslag
Om zibs toe te kunnen passen in verslagen, dient de inhoud van het verslag (deels) discreet vastgelegd te
worden. Na het vastleggen van de data-elementen moeten deze gegevens beschikbaar komen voor
hergebruik in een brief of verslag. Hiervoor is vaak een template functionaliteit beschikbaar in een EPD.
Hiermee maak je volzinnen of tabellen van de data-elementen uit de template functionaliteit, bijvoorbeeld
de data-elementen voor de TNMTumorClassificatie zib in je EPD. Gegevens uit de registratie komen
hierdoor automatisch in het verslag.
Als blijkt dat een registratie nog niet compleet is of moet worden gewijzigd is het in-place editen of inplace oproepen van het registratieformulier een functionaliteit die onmisbaar is. Zodat je zonder het
verslag te verlaten de bijstelling kan doen.

7.3 Tumorspecifieke waardelijsten gebruiken in EPD
De waardelijsten die bij de zib zitten bevatten het totaal van alle mogelijke waarden die in alle
classificaties van de TNM voorkomen. Voor tumorspecifieke toepassing is voor veel data-elementen slechts
een subset van de waardelijst van toepassing. Welke waarden van toepassing zijn, is uitgewerkt in de
Classificatie, en kan omgezet worden in tumorspecifieke waardelijsten. Dit is in feite een vorm van business
logica die expliciet is uitgewerkt.
Voor de zorgverleners moet in de user interface de selectie van waarden uit de tumorspecifieke
waardelijsten zichtbaar zijn. Het EPD kan op basis van de diagnose die voor deze patiënt geregistreerd is
de kleinere selectie laten zien, zie paragraaf 7.1.
Waar het EPD in de user interface de tekstuele weergave van de waarden laat zien, dient bij uitwisseling
in bijvoorbeeld FHIR of CDA de code van de waarde en de unieke identifier (OID) van het bijbehorende
codesysteem meegestuurd te worden. Deze identifier is van het codesysteem waar alle waardelijsten en
subsets van de waardelijsten van het betreffende data-element uit zijn opgebouwd. De OID van de
(tumorspecifieke) waardelijst zelf wordt dus niet gebruikt bij de uitwisseling.
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7.4 Licenties / Copyright TNM-Classificatie
Ontwikkelaars van informatiestandaarden en eindgebruikers zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor
het regelen van de rechten om de TNM-classificatie(s) van de UICC 6 en AJCC 7 toe te mogen passen in hun
producten en organisatie. Voor eindgebruikers kan het zijn dat deze rechten door de EPD-leveranciers
reeds zijn verkregen, neem daarover met hen contact op.

7.5

Omgaan met verschillende codestelsels

In de TNMTumorClassificatie zib worden voor sommige data-elementen meerdere codestelsels toegestaan.
Men heeft hier de vrijheid om te kiezen welk(e) codestelsel(s) gebruikt wordt/worden in het betreffende
systeem. Voor uitwisseling moet men echter wel de mogelijkheid hebben om de andere toegestane
codestelsels ook te kunnen lezen en indien nodig ‘vertalen’ naar het gekozen codestelsel. Er bestaan
officiële mappings tussen de verschillende codestelsels waarmee je het ene codestelsel kan vertalen naar
het andere. Er zijn mappings tussen SNOMED CT en ICD-O-3, beschikbaar via het terminologiecentrum van
Nictiz, en tussen de DHD Diagnosethesaurus, ICD-10 en SNOMED CT 8. ICD-O-3 bestaat uit meerdere assen
en ook die zijn terug te vinden in SNOMED CT. Het kan overigens wel zijn dat er met het vertalen van het
ene naar het andere codesysteem wat informatie verloren gaat, doordat ze een verschillend detailniveau
kennen.

7.6 Communicatie standaarden
De FHIR R4 versie van de TNMTumorClassificatie zib wordt gepubliceerd op Simplifier, zie de link hiernaar
op de wiki pagina van deze zib, zie paragraaf 3.3 voor de link. Afhankelijk van de use cases binnen de
informatiestandaard zal er een generieke of een meer specifieke afgeleide van het generieke FHIR profiel
gebruikt worden, waar binnen de informatiestandaard ook naar verwezen zal worden.

7.7 Toepassingen in informatiestandaarden (datasets op ART DECOR)
Voor toepassing van deze zib in een informatiestandaard dient de zib opgenomen te worden in de dataset(s)
van de informatiestandaard. Afhankelijk van het toepassingsdomein van de informatiestandaard kan de
officiële zib en/of een of meerdere tumorspecifieke uitwerkingen hiervan opgenomen worden in de
dataset. Om deze zib(s) op te nemen in de dataset op ART DECOR v2.2 dien je de volgende stappen te
doorlopen:
1) Voeg een nieuw concept toe;
2) Kies bij Soort voor ‘Groep’;
3) Type bij Naam, de ‘naam van de zib’ die je wilt overerven;
4) Scroll vervolgens naar beneden; onderaan het scherm verschijnt een lijst van Soortgelijke concepten;
5) Selecteer de juiste en kies voor overerven door te klikken op het oranje rondje.

6

https://www.uicc.org/copyright
https://www.facs.org/quality-programs/cancer-programs/american-joint-committee-on-cancer/cancer-stagingsystems/cancer-staging-system-products/
8
Een illustratie van deze mapping kunt u vinden in deze tool: https://vdzel.home.xs4all.nl/icdo2sct2dhd/?
7
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Om deze zib(s) op te nemen in de dataset op ART DECOR v3.4 (en verder) dien je de volgende stappen te
doorlopen:
1) Klik op het +’je achter een bestaand item en kies voor ‘Groep invoegen voor’ of ‘Groep invoegen na’;
2) Type bij Naam, de ‘naam van de zib’ die je wilt overerven en vervolgens op het vergrootglas;
3) Selecteer de juiste en beweeg vervolgens over de drie puntjes rechts.
4) Kies daarna voor ‘Als overerving’ door te klikken op het oranje kettinkje.
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