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Inleiding
De best haalbare, state-of-the-art behandeling voor elke individuele
kankerpatiënt, nu en in de toekomst. Deze missie krijgt met het Citrienprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ een concrete invulling. In dit
programma stimuleren en faciliteren de acht UMC’s een ingrijpende wijziging
van de organisatie van de oncologische zorg in Nederland. Zij doen dit samen
met algemene ziekenhuizen, het Antoni van Leeuwenhoek en patiënten- en
huisartsenorganisaties. Het principe dat hierbij wordt gehanteerd is ‘Dichtbij als
het kan, verder weg als het moet’.
Binnen bovengenoemd Citrien-programma ontwikkelt men praktisch toepasbare
instrumenten om de oncologische zorg beter te maken, met de nadruk op
(regionale) netwerkvorming. Binnen het landelijke project ‘Ontwikkeling tumor
overstijgende set gegevens voor het (eerste) oncologisch MDO’ is gewerkt aan
een set die idealiter bij elk oncologisch MDO beschikbaar kan zijn. Hieronder
worden de kaders, de werkwijze en het resultaat van het project uitgebreider
beschreven.
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1. Kaders en werkwijze
1.1 Kaders
Adviezen rondom diagnostiek en behandeling komen binnen de oncologie vrijwel
uitsluitend tot stand in een multidisciplinair overleg (MDO). De nadruk ligt in
deze MDO’s op het medisch technisch kader. De MDO’s hebben gezorgd voor een
belangrijke standaardisatie van het oncologisch handelen. Het advies uit het
MDO wordt vervolgens besproken met de patiënt, maar hoewel er steeds meer
aandacht voor gedeelde besluitvorming (shared decision making) is het voor een
patiënt moeilijk een advies uit het MDO te wegen in het licht van zijn of haar
wensen en gezondheidsstatus. Verder kantelt de visie op gezondheid. Gezond
zijn houdt minder in dat er geen ziektes of beperkingen aanwezig zijn, maar
wordt toenemend gezien als een welbevinden binnen meerdere domeinen zoals
lichaamsfuncties, dagelijks functioneren en mentale status (Machteld Huber,
Pijlers van positieve gezondheid).
In dit project is getracht recht te doen aan de drie ontwikkelingen die hierboven
genoemd zijn. Als centrale vraag is gesteld: Welke tumor overstijgende gegevens
zijn idealiter bij een eerste MDO al beschikbaar om een beter beeld te krijgen
van alle domeinen van gezondheid van de patiënt? Dit met als doel bij te dragen
aan gedeelde besluitvorming en uiteindelijk aan een behandelplan op maat dat
zowel aansluit bij de ziekte als bij de patiënt als geheel.

1.2 Route naar resultaat
De tumoroverstijgende set gegevens is in een iteratief proces tot stand
gekomen. Dit proces bestond uit de volgende stappen:


Literatuuronderzoek en gesprekken met zorgverleners over welke niettumorspecifieke gegevens een rol spelen bij behandelkeuzes. Voor
groepering van de gevonden items diende het positieve
gezondheidsmodel ter inspiratie. Dit eerste overzicht hebben we de
‘longlist’ genoemd (Bijlage ‘Proces gegevensset’, pagina 12-15).



Voor elk item uit de longlist is gekeken of, en zo ja hoe, het zich leent
voor gestructureerde vastlegging in een zorginformatiebouwsteen (ZIB)
zoals ontwikkeld in het Citrien-programma ‘Registratie aan de Bron’. Het
gebruiken van ZIB’s biedt kwaliteitswinst van data door standaardisatie
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en voorkomt extra registratielast. De items zijn echter ook te gebruiken
zonder het gebruik van ZIB’s (Bijlage ‘Proces gegevensset’, pagina 1215).


Om landelijk draagvlak te creëren is de longlist via de projectleiders van
diverse Citrien-projecten in de UMC’s voorgelegd aan relevante gremia
zoals tumorwerkgroepen en oncologiecommissies (Bijlage ‘Proces
gegevensset’, pagina 16).



Op basis van de feedback is de longlist geconvergeerd tot een shortlist
van items en is er aandacht besteed aan het verder uitwerken van de
presentatievorm en de organisatie van het verkrijgen van de benodigde
gegevens. In een tweede feedbackronde is de shortlist gestuurd naar
relevante landelijke stakeholders zowel binnen als buiten de UMC’s
(Bijlage ‘Proces gegevensset’, pagina 17).



Op basis van de feedback is het eindproduct ontstaan, te weten een
definitieve lijst tumor overstijgende gegevens (Bijlage ‘Tumor
overstijgende gegevensset (grafisch)’, pagina 18 en Bijlage ‘Vragenlijst
bij tumor overstijgende gegevensset’, pagina 19 t/m 21).

Parallel aan bovenstaande heeft er samenwerking plaatsgevonden met het IKNL
om waar mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van informatiestandaarden
(tumorspecifieke gegevenssets).
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2. Gebruik gegevensset
Zoals in de vorige paragraaf beschreven, is het eindproduct van dit project een
grafische weergave van de tumor overstijgende gegevens die iets zeggen over de
gezondheidsstatus van de patiënt. Hieraan is een vragenlijst gekoppeld die het
invullen van het grafische overzicht faciliteert. Hieronder bespreken we de
beoogde organisatie en toepasbaarheid en de resultaten van een pilot.
Voorstellen ten aanzien van organisatie zijn bewust algemeen geformuleerd en
niet gekoppeld aan een ICT-infrastructuur. Dit zorgt ervoor dat elke instelling
het product naar eigen inzicht kan implementeren.

2.1 Organisatie (gegevensverzameling)
Om tijdens het eerste MDO een integraal beeld van de patiënt te hebben,
moeten de relevante gegevens vooraf verzameld worden. Dit kan deels via een
(online) vragenlijst die de patiënt thuis invult en deels via een persoonlijk
assessment. Dit laatste kan gedaan worden door de verpleegkundig specialist,
maar ook de huisarts kan hier een rol in spelen. De gegevensset beslaat alle
domeinen die van belang zijn om de gezondheidsstatus van de patiënt te
bepalen. Binnen de domeinen is er echter een andere itemkeuze mogelijk
wanneer deze beter aansluit op de praktijk in een individueel ziekenhuis
(bijvoorbeeld de SNAQ score in plaats van de MUST score om de voedingsstatus
in kaart te brengen).
Het project volgt de principes van het Citrien-programma Registratie aan de
bron (www.registratieaandebron.nl). Dat wil zeggen dat er eenmalige
vastlegging en hergebruik van gegevens nagestreefd wordt. Het verdient
aanbeveling de items waar mogelijk in te laten vullen vanuit bestaande
bronsystemen. De vragenlijst hoeft dan alleen die items te bevatten die niet
reeds in het zorgproces vastgelegd worden.

2.2 Toepasbaarheid (voorbeeld voor weergave tijdens het MDO)
Het is belangrijk om tijdens een MDO in één oogopslag te kunnen zien hoe een
patiënt scoort op de verschillende domeinen die het integrale beeld bepalen
(Bijlage ‘Tumor overstijgende gegevensset (grafisch)’). Binnen elk domein
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worden de uitkomsten gepresenteerd als een stoplicht dat op groen, rood of
oranje kan staan. Een oranje of rood stoplicht kan aanleiding zijn om de
behandelopties die aan de patiënt worden voorgelegd te nuanceren of aan te
passen, of om binnen een domein verder onderzoek te doen. Op deze wijze
draagt de gegevens set bij aan het creëren van bewustzijn van de
gezondheidsstatus van de patiënt in bredere zin dan alleen de ziekte en geeft de
set naast het medisch technisch kader aanvullende tools in handen om het
gesprek met de patiënt aan te gaan. Dit kan er voor zorgen dat de
behandelopties die aan de patiënt voorgelegd worden al meer zijn toegespitst op
zijn of haar situatie. De gegevensset dient nadrukkelijk niet als vervanging van
(een deel) van het gesprek tussen zorgverlener en patiënt. Dit blijft de basis.
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3. Feedback op gegevensset
3.1 Pilot
In het laatste kwartaal van 2017 is de tumor overstijgende gegevensset in
pilotvorm getest door de verpleegkundig specialisten betrokken bij de zorg voor
patiënten met een mammacarcinoom in het LUMC Oncologie Centrum. Zij
hebben de items uit de gegevensset uitgevraagd bij 9 patiënten (37-75 jaar).
Over het algemeen waren de items prima in te vullen en kostte het niet veel
extra tijd. Wel gaven de verpleegkundig specialisten aan dat zeer vitale
patiënten ook een paar keer een rood stoplicht hadden (bijvoorbeeld doordat ze
elke dag een glas alcohol drinken of zich wel eens eenzaam en angstig voelen).
De patiënten vonden de doelenschuif niet heel erg van toepassing. Dit kan
samenhangen met het feit dat zij curatief behandeld zouden worden en vrijwel
geen (pijn)klachten ervoeren. Tenslotte gaven de verpleegkundig specialisten
aan dat het gebruik van de gegevensset niet veel aan hun werkwijze veranderde,
omdat zij de meeste items al aan bod laten komen en in HiX registreren. Ook
proberen zij regelmatig items over de gezondheidsstatus in het MDO in te
brengen. Dit is echter lastig vanwege de beperkte tijd die beschikbaar is en het
varieert wat de medisch specialisten met deze informatie doen.

3.2 Kernpunten feedback (anders dan reeds verwerkt)
Naast inhoudelijke feedback op de gegevensset, hebben de stakeholders ook
feedback gegeven op de praktische toepasbaarheid. De grootste ‘zorg’ die is
geuit, is dat er geen plek (tijd) is in de huidige MDO’s om voor elke patiënt ook
de relevante tumor overstijgende gegevens te bespreken. De resultaten uit de
pilot ondersteunen deze zorg. Uit onderzoek en in de praktijk blijkt echter dat
het MDO een struikelblok is voor gedeelde besluitvorming. Uit het MDO komt
vaak 1 advies, waardoor patiënten niet het gevoel hebben dat er iets te kiezen
valt. Het is niet reëel te verwachten dat de MDO’s op korte termijn dusdanig
zullen wijzigen dat dit struikelblok wordt weggenomen. Wellicht is het zinvoller
om manieren te bedenken waarop de informatie met betrekking tot
gezondheidsstatus en doelen/wensen van de patiënt op een andere wijze samen
kan komen met de informatie uit het MDO.

Regionale Oncologienetwerken

8

4. Vervolg project in 2018
In 2018 zal dit project voortgezet worden binnen het Citrien-project “Van MDO
naar MDS”, 1 van de drie hoofdthema’s van de derde fase van het programma
‘Naar regionale oncologienetwerken’. In dit project wordt gewerkt aan een
multidisciplinair systeem voor oncologische besluitvorming, waarbij niet alleen
de medisch-technische informatie maar ook de gezondheidsstatus en de
individuele wensen van de patiënt worden meegenomen. In dit project zal ook
de organisatorische en technische implementatie van het eindproduct verder
ontwikkeld worden.
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5. Bijlagen
Bij dit rapport horen de volgende bijlagen:


Proces gegevensset (pagina 12 t/m 17)



Tumor overstijgende gegevensset (grafisch) (pagina 18)



Vragenlijst bij tumor overstijgende gegevensset (pagina 19 t/m 21)
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Regionale Oncologienetwerken
p/a LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

w.kuijpers@lumc.nl
l.welling@lumc.nl

PROCES GEGEVENSSET
In grijs: de items die wel in de Benodigde variabele(n)
longlist stonden maar niet zijn
opgenomen in de definitieve
gegevensset.
Demografische gegevens
Geslacht
Man / vrouw
Leeftijd
Geboortedatum

Hoe te meten / verkrijgen

Levensverwachting op basis
van demografische
gegevens/CBS

Anamnese

Somatische gegevens
Algemene voorgeschiedenis

Bron / inspiratie

Anamnese
Anamnese

Leeftijd
Levensverwachting volgens CBS

Vastlegging in ZIB
items in ZIB
(zorginformatiebouwsteen)
mogelijk?

ZIB: Patient
ZIB: Patient
Template MDO oudere onc pt
(UMCG)

Geslacht
Geboortedatum

Opmerkingen

Leeftijd wordt berekend ahv
gebdatum

Geen ZIB

Diagnoses
Anamnese
Complicaties
Verrichtingen
Acute psychiatrische events / opnames
afgelopen half jaar

ZIB: OverdrachtConcern

Probleemtype
Probleemstatus
Probleemnaam

Probleemtype = bevinding;
diagnose; complicatie;
verrichting; …
Probleemstatus = actueel; niet
actueel; onder controle

Probleemspecifieke
voorgeschiedenis (eerdere
diagnoses/behandelingen op
gebied van huidige diagnose)

Diagnoses
Complicaties

ZIB: OverdrachtConcern

Probleemtype
Probleemstatus
Probleemnaam

Alle problems horend bij één
concern (=huidige actuele
diagnose)

Huidige diagnose (reden van
bespreking op MDO)

Diagnose

ZIB: OverdrachtConcern

Probleemtype
Probleemstatus
Probleemnaam

Probleemtype = diagnose
Probleemstatus = actueel;

Klachtenpatroon

Klachten in relatie tot huidige diagnose Anamnese

ZIB: OverdrachtConcern

Probleemtype
Probleemstatus
Probleemnaam

Probleemtype = klacht
Probleemstatus = actueel;
niet actueel?
Alle problems horend bij één
concern (=huidige actuele
diagnose)

Pijn

Pijnscore

Anamnese en/of zelfrapportage
patiënt (bijv. d.m.v. VAS)

ZIB: OverdrachtConcern

Probleemtype
Probleemstatus
Probleemnaam

Probleemtype = klacht
Probleemstatus = actueel;
niet actueel?
Alle problems horend bij één
concern (=huidige actuele
diagnose)

Medicatie

Lijst van medicatie

Anamnese en/of zelfrapportage
patiënt

ZIB: Medicatiegebruik
ZIB: Medicatievoorschrift

Product
Medicatievoorschrift
Status

Alle actuele medicatie incl.
thuismedicatie.
In Medicatiegebruik zit ook
thuismedicatie

Softdrugs Ja / nee
Harddrugs Ja / nee

Anamnese of zelfrapportage
patiënt

ZIB: Drugsgebruik

DrugGebruikStatus

Intoxicaties
Drugs

Anamnese
Verrichtingen

Template MDO oudere onc pt
(UMCG)

Alcohol

Roken

0-2 eenheden per week
7 eenheden per week
>7 eh per week Ja / nee
Ja
Nee
Gestopt (datum)

3- Anamnese of zelfrapportage
patiënt
Anamnese of zelfrapportage
patiënt

Voedingsstatus
MUST-score
Lengte in centimeters

Anamnese

Huidig gewicht in kilogram

Anamnese of zelfrapportage
patiënt

Gezondheidsraad, richtlijnen goede ZIB: Alcoholgebruik
voeding 2015
ZIB: Tabakgebruik

ZIB: ondervoeding
ZIB: Lichaamslengte

AlcoholGebruikStatus
Hoeveelheid
TabakGebruikStatus
Stopdatum

Lengtewaarde
Alleen laatst gemeten waarde

Gewicht 3-6 maanden geleden

Verandering voedselinname

Voedselintake

Functionele status
Mobiliteit

WHO-score
Zelfstandigheid

Verandering voedselinname

Bed/stoel gebonden / mobiel
binnenshuis / mobiel buitenshuis
(zelfstandig)

https://www.geldersevallei.nl/infor ZIB: Lichaamsgewicht
matie/812/screeningsinstrumentenondervoeding-volwassenen
Anamnese of zelfrapportage
https://www.geldersevallei.nl/infor ZIB: Lichaamsgewicht
patiënt
matie/812/screeningsinstrumentenondervoeding-volwassenen
Anamnese: Is de patiënt ernstig ziek https://www.geldersevallei.nl/infor Geen ZIB
en is er (kans op) > 5 dagen (vrijwel) matie/812/screeningsinstrumentengeen voedselinname?
ondervoeding-volwassenen
Patient-Generated Subjective
Global Assessment (PG-SGA SF)
vraag 1:
Vergeleken met wat ik normaal eet,
beoordeel ik mijn voedselinname
van de afgelopen maand als…
niet veranderd / meer dan
gebruikelijk / minder dan
gebruikelijk

Landelijke Werkgroep Diëtisten
Geen ZIB
Oncologie
(http://www.oncologiedietisten.nl/s
tandpunten) http://ptglobal.org/?lang=nl

of: vraag 1 van G-8:
Bent u afgelopen 3 maanden
minder gaan eten als gevolg van
verminderde eetlust,
spijsverteringsproblemen,
problemen bij kauwen en/of
slikken?

Bellera et al (2012). Screening older Geen ZIB
cancer patients: first evaluation
of the G-8 geriatric screening tool.
Annals of Oncology 23(2), 21662172.

Vraag 3 G8:
Aan bed of stoel gebonden
In
staat zelfstandig uit bed / stoel te
komen, maar gaat niet naar buiten
Gaat zelfstandig naar buiten

Bellera et al (2012). Screening older ZIB:Mobiliteit
cancer patients: first evaluation
of the G-8 geriatric screening tool.
Annals of Oncology 23(2), 21662172.

Inschatting van de mobiliteit van de
Anamnese
patiënt
Kan wel/niet zelfstandig boodschappen Anamnese
doen

Geen ZIB
Geen ZIB

gewichtDatumTijd
gewichtwaarde
gewichtDatumTijd
Gewichtwaarde

Berekening verschil zit niet in
ZIB

ZIB ondervoeding bevat MUST
of SNAQ score

LopenCodelijst
Hulpmiddel

De ZIB levert niet de
benodigde variabelen en zijn
ook moeilijk af te leiden

Sociale status
Thuissituatie

(Mantel)zorg

Woonvorm: wel / niet alleen

Anamnese

Template MDO oudere onc pt (UMCG)ZIB: gezinssituatie

Gezinssamenstelling =
alleenwonend

Netwerk

Heeft patiënt zorg nodig? Ja/nee
Geeft u zorg (aan bijv. partner of
kinderen)? Ja/nee
Geen van beide
Mantelzorg beschikbaar ja / nee

Anamnese

Zorgbehoefte

(I)ADL zelfstandig ja / nee

Anamnese

Werksituatie

Werk ja / nee en zo ja: beroep

Anamnese

Eenzaam ja/nee
Somber / neerslachtig ja /nee
Angstig ja / nee

Zelfrapportage patiënt, gebaseerd
op vragen GFI.
*
Heeft u zich de laatste tijd eenzaam
gevoeld?
* Heeft u
zich de laatste tijd somber of
neerslachtig gevoeld? * Heeft u
zich de laatste tijd nerveus of
angstig gevoeld?

* Template MDO oudere onc pt
ZIB:
Statuswaarde = ….
(UMCG)
FunctioneleOfMentaleStatus
* Steverink, N., Slaets, J.P.J.,
Schuurmans, H., & Lis, M. van
(2001). Measuring frailty:
development and testing of the
Groningen Frailty Indicator (GFI).
The Gerontologist, 41, special issue
1, 236-237

De codelijsten die gekozen
kunnen worden bij het item
Statuswaarde zijn SNOMED,
NOC, ICF, OMAHA. 'Eenzaam',
'somber/neerslachtig',
'angstig' zitten hier in

Delier Bij mensen <70: vraag bij anamnese
of iemand de diagnose dementie
heeft en / of een delier heeft gehad
Bij ouderen >70: altijd 6CIT.

ZIB:
Statuswaarde = ….
FunctioneleOfMentaleStatus

De codelijsten die gekozen
kunnen worden bij het item
Statuswaarde zijn SNOMED,
NOC, ICF, OMAHA. 'Dementie'
en 'delier' zitten hier in.

Emotionele status
Emotionele inschatting

ZIB: gezinssituatie

Zorgtaak = …

Zorgtaak in ZIB is geen ja/nee
vraag, maar vrije tekst

Template MDO oudere onc pt
(UMCG)

ZIB:
ParticipatieInMaatschappij

SociaalNetwerk = ….

SociaalNetwerk in ZIB is geen
ja/nee vraag, maar vrije tekst

Template MDO oudere onc pt
(UMCG)

ZIB: VermogenTotEten
Eetbeperkingen
ZIB: VermogenTotDrinken
Drinkbeperkingen
ZIB: VermogenTotToiletgang ZorgdragenMictie
ZorgdragenDefecatie
ZIB: VermogenTotZichKleden ZichKledenCodelijst
ZIB:
ZichWassenCodelijst
VermogenTotZichWassen
ZIB:
ParticipatieInMaatschappij

ADL zelfstandig zit niet
expliciet in één ZIB. Door de
verpleegkundige ZIB's over het
Vermogen tot … te
combineren kan de ADL
zelfstandigheid afgeleid
worden

Arbeidssituatie

Cognitieve status
Dement ja / nee
ja / nee

Geheugenproblemen

+ indien nodig 6CIT
Vergeetachtig Ja / nee
Concentratieproblemen Ja / nee

Bij mensen <70: vraag bij anamnese
of iemand vergeetachtig is en / of
concentratieproblemen heeft en zo
ja: 6CIT.
Bij
ouderen >70: altijd 6CIT.

Geen ZIB
* Template MDO oudere onc pt
ZIB:SpecifiekeMentale
(UMCG)
* Functies
Brooke P, Bullock R; Validation of a 6
item cognitive impairment test with
a view to primary care usage. Int J
Geriatr
Psychiatry. 1999 Nov;14(11):936-40.

Geheugen

De ZIB lijkt iets te specifiek
voor deze wat algemene
problemen als
vergeetachtigheid en
concentratie

Patiëntvoorkeuren
Doelen

Waarden van de patiënt, waaronder:
Levensverlenging
Onafhankelijkheid bewaren
Verminderen / wegnemen pijn
Verminderen / wegnemen andere
symptomen

Bijvoorbeeld Doelenschuif

* Template MDO oudere onc pt
ZIB: Behandeldoel
(UMCG)
* Patiëntvoorkeuren in het MDO
(UMCG)
* www.optool.nl
* Jan Schuling (J.Schuling@umcg.nl)
Ned Tijdschr Geneeskd.
2014;158:A6491.
* Fried TR, Tinetti ME, Iannone L,
O'Leary JR, Towle V & Van Ness PH
(2011). Health Outcome
Prioritization as a Tool for Decision
Making among Older Persons with
Multiple Chronic Conditions. Arch
Intern Med, 171(20), 1854-1856.

GewensteGezondheidst
oestand:
Statusnaam
Statuswaarde
Statusdatum

De ZIB is gelinkt aan het
concept
FunctioneleOfMentaleSatus
En wordt dus vooral gebruikt
voor bijvoorbeeld: beter
kunnen lopen.

Betrokken bij totstandkoming longlist
Naam
Regieteam Radboud / DICA / IKNL
Floor van Nuenen
Mariken Stegman

Functie / rol
Projectgroep 'ontwikkeling ziektespecifieke MDO
bouwstenen'
Projectleider UMCG, betrokken bij MDO voor oudere
oncologische patiënt
Promovenda/AIOS UMCG, betrokken bij
evaluatie/implementatie doelenschuif

Ineke Middelveldt

Programmamanager UMCG Comprehensive Cancer
Center en projectleider Citrien-project
'Oncologienetwerken en financiering'

Anne Stiggelbout

Hoogleraar Medische Besliskunde in het LUMC

Johanneke Portielje

Medisch oncoloog LUMC en Haga ziekenhuis

Simon Mooijaart
Anneke Droop
Heleen Hoogvliet

Geriater LUMC
Diëtist LUMC
ICT adviseur / informatieanalist LUMC

Longlist voor feedback verzonden naar:
Organisatie
AMC
Vumc
Radboud
Erasmus
LUMC
UMCU
UMCG
MUMC
IKNL

Shortlist verzonden voor feedback
Organisatie
UMC's
AMC
Vumc
Radboud
Erasmus
LUMC
UMCU
UMCG
MUMC
Beroepsgroepen
NVCO
NVMO
NVRO
V&VN
NHG
DUOS
DCCG
DUCG
DPOG
DGOG
DHCG
DPCG
Win-O
Overig
IKNL
DICA
RadB
Taskforce
NFK

Tumor overstijgende gegevensset (grafisch)
Geslacht: man / vrouw

Patiëntnummer:

Leeftijd: ….. jaar

Sociale status: Thuissituatie
□ Woont alleen
□ Woont niet alleen

Intoxicaties*
□
Harddrugs / >7 eenheden alcohol per week / roker
□
Softdrugs / 3-7 eenheden alcohol per week / onlangs gestopt
□
Geen drugs / 0 – 2 eenheden alcohol per week / geen roker

Emotionele status*
□ Eenzaam / somber / angstig (>1)
□ Eenzaam / somber / angstig (1)
□ Eenzaam / somber / angstig (0)

Pijnscore*
□ VAS 7-10
□ VAS 5-6
□ VAS ≤ 4

Cognitieve status*
□ Dementie en/of delier ‘ja’
□ Dementie en delier ‘nee’

Voedingsstatus*
□ MUST ≥ 2
□ MUST = 1
□ MUST = 0

Sociale status: (mantel)zorg
□ Ontvangt zorg
□ Geeft zorg (geen vangnet)
□ Geen van beide

Cognitieve status (6CIT)*
□ 6CIT ≥ 8
□ 6CIT <8

Doelen van de patiënt*
Functionele status*
□
WHO = 3 of 4
□
WHO = 2
□
WHO = 0 of 1
Zelfstandigheid
□ Kan niet alleen boodschappen doen
□ Kan alleen boodschappen doen

• Levensverlenging
0

100

0

100

0

100

0

100

• Onafhankelijkheid
• Vermindering pijn

• Vermindering andere
symptomen

*Bij deze items hoort een vragenlijst. De antwoorden op de vragen vormen
een score die op dit formulier ingevuld kan worden.

Vragenlijst bij tumor overstijgende gegevensset
Intoxicaties (VS)
Drugs
□ Nee
□ Softdrugs, namelijk: …………………………………………………………………………………………………………………………
□ Harddrugs, namelijk: ……………………………….………………………………………………………………………………………
Alcohol
□ Nee
□ Ja, …… eenheden per week
Roken
□ Nooit gerookt
□ Meer dan 6 weken geleden gestopt
□ Minder dan 6 weken geleden gestopt
□ Roker
Invullen in PowerPoint:
 Rood als harddrugs óf >7 eenheden alcohol per week óf roker (of een combinatie)
 Oranje als softdrugs óf 3-7 eenheden alcohol per week óf gestopt met roken (of een
combinatie)
 Groen als geen drugs, 0-2 eenheden alcohol per week en nooit gerookt

Pijnscore (PATIËNT)
Welk cijfer zou u uw pijn geven, wanneer 0 staat voor ‘geen pijn’ en 10 voor ‘ergst denkbare pijn’?

Invullen in PowerPoint:
MUST-score (totaal vraag 1 t/m 3): ……

Voedingsstatus (MUST-score)
Lengte:
……… m
Gewicht:
……… kg
1. BMI:
□ > 20
□ 18.5 – 20
□ < 18.5

……… kg / m2 (gewicht in kg gedeeld door de lengte in meters in het kwadraat;
bijvoorbeeld 80 / (1.90 x 1.90))
(score 0)
(score 1)
(score 2)

2. Gewichtsverlies in de laatste 3 – 6 maanden:
□ < 5%
(score 0)
□ 5 – 10%
(score 1)
□ > 10%
(score 2)

3. Is de patiënt ernstig ziek en is er (kans op) >5 dagen (vrijwel) geen voedselinname?
□ Ja
(score 2)
□ Nee
(score 0)
Invullen in PowerPoint:
MUST-score (totaal vraag 1 t/m 3): ……

Functionele status (WHO performance score)
□ Zonder beperking in staat alle normale activiteiten uit te voeren
□ Beperkt in zware lichamelijke activiteit, maar ambulant en tot lichte arbeid in staat
□ In staat voor zichzelf te zorgen, maar niet in staat tot enig werk, meer dan 50% van
de dag op de been
□ Slechts tot beperkte zelfverzorging in staat, meer dan 50% van de dag in bed / stoel
□ Volledig hulpbehoevend, hele dag in bed of op een stoel

(WHO = 0)
(WHO = 1)
(WHO = 2)
(WHO = 3)
(WHO = 4)

Invullen in PowerPoint:
WHO-score

Emotionele status
1. Heeft u zich de laatste tijd eenzaam gevoeld?

Ja / nee

2. Heeft u zich de laatste tijd somber of neerslachtig gevoeld?

Ja / nee

3. Heeft u zich de laatste tijd nerveus of angstig gevoeld?

Ja / nee

Invullen in PowerPoint
 Rood: meer dan 1x ja
 Oranje: 1x ja
 Groen: 0x ja

Cognitieve status (VS)
Heeft u de diagnose dementie?

Ja / nee

Heeft u eerder een delier doorgemaakt?

Ja / nee

Invullen in PowerPoint:
Als beide nee  stoplicht op groen
Als een of beide antwoorden ja  stoplicht op rood

Cognitieve status (6CIT)
Patiënten van 70 jaar en ouder altijd 6CIT; patiënten jonger dan 70 alleen bij score rood bij
cognitieve status
Item
Score
1. In welk jaar zijn we nu?
Goed = 0
Fout = 4
2. In welke maand zijn we nu? Goed = 0
Fout = 3
Herhaal dit adres: Jan de Vries, Molenstraat 12, Groningen

(5 onderdelen)
Zometeen vraag ik u het adres nogmaals te herhalen
3. Hoe laat is het nu?
Goed = 0
Fout = 3
4. Tel terug van 20 naar 1
Goed = 0
1 fout = 2
5. Zeg de maanden in
Goed = 0
1 fout = 2
omgekeerde volgorde op
6. Herhaal het adres
Goed = 0
1 fout = 2
3 fout = 6
4 fout = 8

>1 fout = 4
>1 fout = 4
2 fout = 4
>4 fout = 10

Totaalscore: ……
Invullen in PowerPoint
□ Rood (6CIT ≥ 8)
□ Groen (6CIT <8)

Doelen van de patiënt (PATIËNT)
Het is de bedoeling dat de patiënt de doelen prioriteert. Het kan dus niet zo zijn dat 2 doelen dezelfde
score krijgen.

Levensverlenging
0

100

0

100

0

100

0

100

Zelfstandigheid behouden

Verminderen van pijn

Verminderen van andere symptomen

*EINDE *

