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Inleiding 

Het programma Naar regionale oncologienetwerken wordt gefinancierd door het Citrienfonds. 
Het Citrienfonds van de NFU en ZonMw helpt duurzame en breed inzetbare oplossingen in de 
gezondheidszorg ontwikkelen. Meer informatie: http://www.nfu.nl/patientenzorg/citrien/ 
 
Dit project draagt bij aan het thema Basisdossier oncologie, dat zich richt op het bepalen van 
welke patiëntgegevens minimaal noodzakelijk zijn voor goede zorg voor een patiënt met 
kanker. Het verwante Citrienprogramma Registratie aan de bron richt zich op de uniforme en 
eenmalige registratie van die patiëntgegevens. Zorgvuldige registratie van de juiste gegevens 
is een belangrijke voorwaarde van goede zorgverlening vanuit netwerken en draagt zo bij aan 
de beste behandeling voor elke patiënt met kanker. 
 
Basisdossier oncologie is een van de thema’s van het landelijke programma Naar regionale 
oncologienetwerken. Dit programma stimuleert en ondersteunt samenwerking van 
zorgverleners bij de zorg voor patiënten met kanker, onder het motto ‘Dichtbij als het kan, 
verder weg als het moet’. 
Meer informatie: oncologienetwerken.nl. 
 
Het Citrienfonds heeft in samenspraak met de opdrachtgever (VWS) en de NFU gekozen voor 
5 specifieke thema’s: 
- Registratie aan de bron. 
- Naar regionale oncologienetwerken. 
- Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg. 
- Sturen op kwaliteit. 
- eHealth (2016-2019). 
 
OncoZON is een samenwerkingsverband tussen negen ziekenhuizen en een bestralingskliniek, 
uit Zuidoost-Nederland. Het heeft als doel om de hoogste kwaliteit van kankerbehandeling 
aan te bieden in de regio, bij iedere vorm van kanker. Aandacht voor de mens staat centraal 
met een zo hoog mogelijk leef comfort. Uniek is dat alle instellingen contractueel hebben 
vastgelegd dezelfde procedures en werkwijzen te volgen. Zo weet de patiënt dat hij/zij* 
exact dezelfde topzorg krijgt in iedere instelling van het netwerk, dus dat hij/zij bij 
OncoZON overal in goede handen is. Deelname aan OncoZON is niet vrijblijvend. De 
samenwerkende partners zijn transparant en houden zich aan gemaakte afspraken. Zo 
garandeert OncoZON de goede naam van het netwerk. 
(* in de rest van de tekst kan waar “hij” geschreven staat, ook “hij/zij” gelezen worden) 
 
De deelnemende instellingen zijn: 
‐ Catharina Ziekenhuis, Eindhoven. 
‐ Elkerliek Ziekenhuis, Helmond en Deurne. 
‐ Laurentius Ziekenhuis, Roermond. 
‐ Maastricht UMC+, Maastricht. 
‐ Maastro Clinic, Maastricht en Venlo. 
‐ Máxima Medisch Centrum, Eindhoven en Veldhoven. 
‐ Sint Jans Gasthuis, Weert. 
‐ St. Anna Ziekenhuis, Geldrop. 
‐ VieCuri Medisch Centrum, Venlo en Venray. 
‐ Zuyderland, Sittard-Geleen en Heerlen. 

 
OncoZON participeert als netwerk in het programma: 'naar regionale oncologie netwerken'. 
Het programma ‘Naar regionale oncologienetwerken' stelt de patiënt centraal. Het accent ligt 
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op de vorming van regionale netwerken om de oncologische zorg voor en met die patiënten te 
verbeteren. 
Het programma: 
‐ Is praktisch en bottom-up georganiseerd vanuit zorgprofessionals; 
‐ Deelt opgedane kennis en ervaring; 
‐ Implementeert best practices. 

 
Om deze regionale netwerkvorming verder te ontwikkelen zijn drie hoofdthema’s gekozen die 
in regionale projecten worden uitgewerkt: 
 
* Elektronische gegevensuitwisseling / XDS: 
Het inrichten van een beveiligde, digitale snelweg tussen zorginstituten, zodat alle 
informatie over patiënten makkelijk en veilig uit te wisselen tussen de verschillende 
ziekenhuizen en beschikbaar is waar wenselijk. 
‐ Integratie van XDS-projecten die in noord- en zuid regio al lopen, technisch maar ook 

inhoudelijk. 
‐ Uitbreiden scope: niet alleen beelduitwisseling, maar ook verslagen, brieven, digitale 

coupes. 
‐ Op basis hiervan inrichting MDO’s en consultatie. 

 
* MDO, consultatie en verwijzing 
(Her)inrichting van het Multidisciplinair Overleg (MDO). Zorgverleners bespreken in het MDO 
het optimale behandelplan op maat voor een patiënt. De patiënt krijgt zo de zekerheid van 
de juiste behandeling op de juiste plek. 
‐ Verhogen van de kwaliteit binnen de regio door definiëren verschillende niveaus MDO 

(laag complex lokaal, complex regionaal, hoog-complex/2nd opinion) voor Colorectaal 
carcinoom. 

 
* Registratie aan de bron 
Het maken van goede afspraken over hoe, waar en welke informatie van een patiënt wordt 
geregistreerd met betrekking MDO, Operatieverslagen, Radiologieverslagen en brieven.  
‐ Uniforme registratie van data binnen OncoZON. Welke te registreren onderwerpen 

hebben we nodig om een patiënt adequaat te kunnen bespreken in een MDO. 
‐ Data t.b.v. kwaliteitsregistraties (o.a. DICA/IKNL).  
‐ Registratie in EPD’s (uniforme pre- & post MDO brief, OK verslag, radiologie verslag, 

Pathologie verslag, huisartsenbrief etc. in de gehele OncoZON regio) voor zowel 
Colorectaal carcinoom en Longkanker. 

 
Daarnaast zijn er ook nog een aantal projecten belegd in landelijke projecten. Zo is OncoZON 
verantwoordelijk voor het landelijk project Time-out en Shared Decision Making wat als doel 
heeft het verbeteren van de zelfbeschikking van de patiënt tijdens het gehele 
behandeltraject door inzet van Time-out en Shared Decision Making. 
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1. Doelstelling van het project 

Een essentieel onderdeel van de OncoZON visie is om via spiegelinformatie het eigen 
presteren per regionaal team en per locatie te evalueren en via deze data, de zorg continu te 
verbeteren. Om tot betrouwbare spiegelinformatie te komen en op basis hiervan kwaliteit 
binnen het netwerk te verhogen is het belangrijk om data uniform te registreren.  
 
De insteek van het project lag in eerste instantie bij “welke onderwerpen moeten de 
ziekenhuizen verplicht registreren in DICA en welke eigen indicatoren willen we nog meer 
registreren”. De wens vanuit de leden van de tumorwerkgroep long- en gastro-intestinale 
tumoren was om meer de focus te leggen op een onderdeel van het zorgpad. Vanuit de 
stuurgroep Citrienprojecten OncoZON is de doelstelling aangepast door de focus te leggen op 
registratie in het MDO. Aangezien één van de andere regionale projecten ‘de echelonering 
van het MDO’ omvat, was het een logische keuze om de focus hier ook op het MDO te leggen. 
 
Het Multidisciplinair Overleg (MDO) is van groot belang voor de behandeling van de patiënt in 
de regio. Daarom is het nodig om de items die van toepassing zijn op het MDO (maar bv. ook 
voor een operatieverslag) op een uniforme en "makkelijk terug te vinden manier" te 
registreren in het EPD. Dit is niet alleen van belang voor het MDO, maar ook voor 
kwaliteitsregistraties zoals die van DICA en of SONCOS en de algemene NKR-registratie. 
Voordeel van een uniforme registratie is de directe invloed op de dagelijkse patiëntenzorg. 
Gegevens ontbreken niet meer en zijn begrijpelijk, omdat ze op dezelfde manier worden 
vastgelegd.  
 
Ook sluiten de drie regionale projecten nu beter op elkaar aan en kunnen we OncoZON nog 
beter positioneren binnen de regio en landelijk. 
 
Een ander groot voordeel is dat bij het verzamelen van deze gegevens voor registraties er 
minder fouten worden gemaakt. De datamanagers van het IKNL, die al jaren de NKR-gegevens 
registreren en de DICA gegevens vanaf 2018 gaan verzamelen voor de OncoZON ziekenhuizen, 
kunnen dan makkelijker juiste data vinden, registreren en aanleveren.  
Voor de toekomst is het ook steeds meer van belang dat gegevens die naar organisaties als 
DICA worden gestuurd, automatisch aangeleverd kunnen worden, door één druk op de knop. 
Belangrijk daarvoor is het om de gegevens uniform vast te leggen en te mappen in het EPD, 
zoals beschreven in de aanlever specificaties van deze organisatie. 
Er is gekozen om voor minimaal twee tumorsoorten vaste registratie-formats te ontwikkelen 
welke voor de professionals die zich met de behandeling van deze tumorsoorten bezighouden 
een standaard zal worden.  
 
Specialisten en andere zorgprofessionals zijn veel tijd kwijt aan kwaliteitsregistraties. Deze 
registraties zijn nodig voor het borgen van de zorg. Hiermee kan worden vergeleken of de 
zorg in bijvoorbeeld de regio of de rest van Nederland van goede kwaliteit is. Door minimale 
en uniforme datasets op te stellen, de terminologie eenduidiger te maken en de brieven en 
verslagen in de regio en landelijk op elkaar af te stemmen, wordt meer kwaliteit verkregen, 
wordt de zorg continu verbeterd en wordt tijd bespaard. 
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2. Doel 

‐ Uniforme registratie van minimale MDO dataset binnen OncoZON door een 
gemeenschappelijk vastgestelde methode.  

‐ Uniform MDO-formulier. 
‐ Uniforme registratie van data binnen OncoZON ten behoeve van kwaliteitsregistraties 

(IKNL en DICA). 
‐ Uniformering en standaardisatie van onder andere brieven, verslagen. 
‐ Format voor Colorectaal carcinoom registratie. 
‐ Format voor Longkanker (hoog-volume tumorsoort) registratie. 
‐ Spiegelen van uitkomsten zodat in de gehele OncoZON regio de kankerzorg op het beste 

niveau komt. 
 
 
 

3. Opdrachtformulering 

Ontwikkeling van een uniforme MDO-dataset voor Colorectaal carcinoom en Longkanker, 
waarin gestandaardiseerd zoveel mogelijk volgens de DICA-registraties, DCRA Dutch 
ColoRectal Audit (voorheen DSCA) en DLCA (Dutch Lung Cancer Audit), de te registreren items 
kunnen worden vastgelegd.  
Het genereren van een eenduidige MDO-verslag en MDO-brief voor de huisarts, andere 
verwijzers en verdere behandelaars.  
Voorstel van een MDO-formulier, waarmee via de uniforme dataset het MDO-verslag en MDO-
brief gegenereerd kunnen worden. 
Ontwikkelen van standaardisatie van verslagen en brieven, zoals: OK-verslagen, PA-verslagen, 
Radiologie-verslagen, kuren en Radiotherapie verslagen, ontslagbrieven en verwijzingen van 
en naar andere ziekenhuizen. 
 
 
 

4. Op te leveren producten en diensten 

Er zal een implementatieplan worden aangeleverd met daarin uitgewerkt de volgende 
onderdelen uit het project: 
‐ Uniforme OncoZON lijst van MDO-Items voor Colorectaal carcinoom, met mapping naar 

de DICA_DCRA registratie. 
‐ Uniforme OncoZON lijst van MDO-Items voor Longkanker, met mapping naar de DICA_ 

DLCA-L/DLCA-S registraties (resp. Longartsen en long- en thoraxchirurgen – registraties). 
‐ Voorstel Uniform OncoZON MDO-formulier voor Colorectaal carcinoom. 
‐ Voorstel Uniform OncoZON MDO-formulier voor Longkanker. 
‐ Voorstel Uniform OncoZON format voor MDO-verslag en brief Colorectaal carcinoom. 
‐ Voorstel Uniform OncoZON format voor MDO-verslag en brief Longkanker. 
‐ Uniform OncoZON Operatieverslag Colorectaal carcinoom (laatste versie van IKNL-

MRDM). 
‐ Uniform OncoZON Operatieverslag Longkanker. 
‐ Uniform OncoZON format voor Radiologie verslagen m.b.t. beeldvorming Colorectaal 

carcinoom. 
‐ Uniform OncoZON format voor Radiologie verslagen m.b.t. beeldvorming Longkanker. 
‐ Uniform OncoZON format voor Pathologie Colorectaal carcinoom (laatste versie Palga-

protocol). 
‐ Uniform OncoZON format voor Pathologie Longkanker (laatste versie Palga-protocol). 
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‐ Voorstel te Spiegelen items binnen OncoZON. 
‐ Voorstel Interne Controles (via data) binnen OncoZON. 
‐ Uniform OncoZON format voor brieven binnen zorgpad Colorectaal carcinoom. 
‐ Uniform OncoZON format voor brieven binnen zorgpad Longkanker. 
‐ DCRA (2018-versie) uitgewerkt in Zorginformatiebouwstenen format. 
‐ DLCA (2018-versie) uitgewerkt in Zorginformatiebouwstenen format. 

 
 
 

5. Afbakening 

‐ Dit project richt zich op zowel colorectaal carcinoom als longkanker. 
∗ In scope colorectaal: Colon, Rectosigmoïd, Rectum, metastasen (voor lever apart 

invoerscherm) en anus. 
∗ In scope longkanker: NSCLC (niet-kleincellig longcarcinoom), Verdenking NSCLC - niet 

PA bewezen, SCLC (kleincellig longcarcinoom), Verdenking SCLC - niet PA bewezen, 
Carcinoïd, Mesothelioom, Thymoom / thymus carcinoom, Atypische adenomateuze 
hyperplasie. 

‐ Dit project richt zich op de OncoZON-regio. 
‐ Dit project richt zich alleen op het in kaart brengen van de te Registreren Items voor 

MDO- & Operatieverslag, Mapping van die Items, MDO- & Operatieformulier, 
Standaardisering van Radiologie- & Pathologieverslagen en standaardisering van 
brievenformats. 

‐ Dit project richt zich niet op de technische en inhoudelijke implementatie van de 
eerder genoemde items in het EPD. Dit zal een vervolg krijgen in fase 3 van het 
OncoZON - Citrienfonds van ZonMW: “Integratieproject echelonering MDO, registratie 
aan de bron en IHE-XDS”. Hier worden de voorbereidingen van de drie, fase 2 projecten 
“Registratie aan de Bron”, “Echelonnering MDO” en “IHE-XDS” samengebracht in een 
concrete pilot voor de regio. 

 
 
 

6. Stakeholders 

Intern: 
‐ OncoZON Ziekenhuizen 
‐ OncoZON leden Tumorwerkgroep GE 
‐ OncoZON leden Tumorwerkgroep Longkanker 
‐ OncoZON Stuurgroep Citrienprojecten (zie bijlagen) 
‐ Professionals Colorectaal gesprekken en klankbordgroep (zie bijlagen) 
‐ Professionals Longkanker gesprekken en klankborggroep (zie bijlagen) 

 
Extern: 
‐ Citrienfonds 
‐ Projectleiders Citrienfonds 
‐ IKNL 
‐ DICA / MRDM 
‐ NVZ 
‐ NFU 
‐ NICTIZ 
‐ EPD-leveranciers 
‐ Wetenschappelijke verenigingen 
‐ Betrokken ziekenhuizen en UMC’s 
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7. Randvoorwaarden 

‐ Input vanuit de Tumorwerkgroep GE van OncoZON. 
‐ Input vanuit de Tumorwerkgroep Longkanker. 
‐ Commitment van DB OncoZON. 
‐ Commitment van Stuurgroep Citrienfonds OncoZON. 
‐ Commitment van de zorgprofessionals. 
‐ Uniformiteit en standaardisering. 
‐ Datadictionary DCRA  -  DICA. 
‐ Datadictionary DLCA-L / DLCA-S  - DICA. 
‐ Samenwerking met OncoZON projecten; XDS en MDO consultatie & verwijzing. 
‐ Samenwerking met andere Citrien projecten. 
‐ Juiste technische infrastructuur om dit project in fase 3 te implementeren. 

 
 
 

8. Werkwijze 

In de beginfase van het traject is de focus gelegd op 3 onderdelen: 
‐ Informatie inwinnen en inlezen 
‐ Contact zoeken met projectleiders van gelijksoortige projecten 
‐ Tumorwerkgroepen informeren en gesprek mee aangaan 

 
De terugkoppeling vanuit de tumorwerkgroepen colorectaal en longkanker was in de 
beginfase van het project de belangrijkste graadmeter voor hoe het project vorm te geven. 
De insteek naar de tumorwerkgroepen was zoveel mogelijk richten op de DICA-registraties 
van beide tumorsoorten, om deze te implementeren in het EPD en te focussen op 
eenvoudiger registreren. Daarnaast werd gevraagd wat de specialisten zelf wilden registeren 
voor spiegelinformatie binnen OncoZON. Algemeen werd er gereageerd om vooral minder te 
registreren en werden er zorgen geuit dat het vooral geen papieren exercitie moest worden. 
In diverse ziekenhuizen waren soortgelijke projecten op de stapel terecht gekomen en nooit 
geïmplementeerd. Door de projecteider en het management werd de nadruk gelegd dat dit 
project zeker tot uitvoer gebracht moest worden.  
Deze geuite zorgen vanuit de tumorwerkgroepen deed de Stuurgroep Citrien van OncoZON 
besluiten om het project aan te passen. De doelstelling werd aangepast en verlegd naar het 
MDO en de te registreren items daarvoor. Hierdoor werden de drie bestaande projecten 
(Registratie aan de Bron, XDS en MDO consultatie & verwijzing) direct aan elkaar gekoppeld 
en profiteren meer van elkaar. Daardoor heeft het direct meer invloed op de dagelijkse 
patiëntenzorg. Ook werd het draagvlak onder de medisch specialisten groter, door aanpassing 
van het project. 
Natuurlijk werd er in de beginfase van het project veelvuldig contact gezocht met 
projectleiders van overeenkomstige projecten. Helaas bleek dat de meeste projecten ook nog 
in een beginfase zaten en konden we als OncoZON niet "meeliften" op reeds ontwikkelde 
formats. Daarom heeft de projectleider van het begin af aan zijn eigen weg gevolgd en zijn 
de MDO-items en het formulier ook echt een OncoZON ontwikkeling. Het standaard 
operatieverslag Colorectaal carcinoom, ontwikkeld door het Radboudumc in samenwerking 
met IKNL, MRDM en Wetenschappelijke vereniging DCRA (voormalig DSCA) was in de beginfase 
van het project echter wel al in een gevorderd stadium. Tijdens de tumorwerkgroep 
vergadering gastro-intestinale tumoren van 20-04-2017 werd besloten om in OncoZON 
verband dit standaard operatieverslag te gaan gebruiken.  
 
In het middelste deel van het project was de insteek om het concept te ontwikkelen voor het 
MDO-formulier, Brieven en verslagen. Om voldoende draagvlak te krijgen voor genomen 
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beslissingen, werden voor dit project twee klankbordgroepen (voor iedere tumorsoort één) 
samengesteld. Het multidisciplinaire karakter van de groepen, zorgt ervoor dat alle 
specialismen binnen het zorgpad van de tumorsoort vertegenwoordigd zijn. Met alle 
klankbordleden en een aantal andere specialisten (zie bijlagen) werden gesprekken gevoerd 
over het project, de te registreren items voor het betreffende MDO, het MDO-formulier, hoe 
de kwaliteit van zorg vergroten via Registratie aan de Bron, Spiegelinformatie en algemeen 
standaardisering van brieven en verslagen. Ook werd er een inventarisatie gedaan van alle 
reeds gebruikte MDO-formulieren en vastgelegde items. Vanuit de gesprekken en de 
gebruikte MDO-formulieren, brieven en verslagen en werden voor de twee tumorsoorten voor 
de diverse onderwerpen verschillende voorstellen gemaakt en besproken met de 
tumorwerkgroepen en klankbordgroepen. Vandaaruit werd een concept gemaakt voor de 
diverse onderdelen. Deze concepten werden zowel intern en extern met specialisten en 
andere gebruikers besproken en aangepast aan specifieke eisen. 
 
In de laatste fase van  het project werd de mapping gemaakt van de te registreren MDO-items 
met de items van de betreffende DICA registraties, werd de uniforme opbouw van de te 
registreren items voor het MDO vastgelegd en de laatste puntjes op de i gezet. De mapping is 
gemaakt in de hoop dat deze items in de toekomst ooit automatisch doorgestuurd kunnen 
worden naar IKNL en/of DICA. De mapping is aangepast aan de waardes zoals DICA/MRDM ze 
aangeleverd wil hebben. 
 
Alle besluiten binnen dit project zijn altijd in overeenstemming met Stuurgroep Citrien van 
OncoZON gemaakt, de klankbordgroepen en de tumorwerkgroepen. 
 
 
 

9. Projectresultaat 

9.1 Uniforme OncoZON lijst van MDO-Items voor Colorectaal carcinoom, met mapping 
naar de DICA_DCRA registratie 
 
9.2 Uniforme OncoZON lijst van MDO-Items voor Longkanker, met mapping naar de 
DICA_DLCA-L/DLCA-S registratie 
 

 

Voorbeeld items & mapping colorectaal, MDO specifiek deel “Nieuwe patient/Pre-operatief”  

(Eén voorbeeld screenshot. Beide mappings worden weergegeven als bijlage in Excel-bestand) 
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Mapping uitleg 
 
Tijdens het MDO worden in het MDO-formulier een aantal gegevens vastgelegd, die ook voor 
andere doeleinden kunnen worden gebruikt. Voor zowel colorectaal carcinoom als longkanker 
bestaan verplichte registraties vanuit de Wetenschappelijke verenigingen, zorgverzekeraars 
en transparantieportaal. Het merendeel van de gegevens moeten worden vastgelegd in de 
DICA registraties voor colorectaal carcinoom (DCRA) en longkanker (DLCA-L en DLCA-S).  
 
Omdat in het MDO een aantal items gestandaardiseerd vastgelegd worden, is er voor gekozen 
om de standaardisatie aan te houden van de betreffende DICA-registraties. Naast de 
terminologie worden op de achtergrond ook de verwijzingen en waardes vastgelegd die 
gebruikt worden in de betreffende DICA-registraties. Dit is een van de basisprincipes van 
'Registratie aan de Bron'. Op deze manier kan op den duur een groot deel van de DCRA, DLCA-
L en DLCA-S automatisch vanuit het MDO en operatieverslag gevuld worden. 
 
 
 
Uniforme opbouw tekstvelden 
 
In de ‘Algemene delen’ van het MDO, staan enkele te registeren items, welke vrije 
tekstvelden zijn. Deze kunnen waarschijnlijk overgenomen worden vanuit het 
patiëntendossier in de Ziekenhuissystemen. Om deze velden zo uniform mogelijk in te vullen 
is er voor gekozen om hiervoor een OncoZON brede gelijkvormige opbouw te maken. De 
velden worden op de volgende manier ingevuld: 
 
Colorectaal 
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Longkanker 

 
 
 
 
9.3 Voorstel Uniform OncoZON MDO-formulier voor Colorectaal carcinoom  
 
Algemeen deel 
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Specifieke delen 
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Voorstel – advies deel 
 

 
 
 
 
Subscherm: Colorectaal Levermetastasen 
Voor de levermetastasen is op verzoek van de HPB-chirurgen een subscherm toegevoegd, 
welke als pop-up naar voren komt bij het aanvinken van “Metastasen-lever” in de formulieren 
van de specifieke delen: 'Nieuwe Patient/Preoperatief deel' - 'Postoperatief deel' - 'Her 
bespreking/Follow-up deel' 
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9.4 Voorstel Uniform OncoZON MDO-formulier voor Longkanker 
 
Algemeen deel 
 

 
 
 
Specifieke delen 
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Voorstel – advies deel 
 

 
 
 
Sub 9.3 & 9.4: MDO-formulieren – colorectaal en longkanker - extra informatie 
 
Om de items op een overzichtelijke wijze te tonen worden ze in een MDO-formulier getoond. 
De voorbeelden van het uniforme MDO-formulier van zowel Colorectaal carcinoom als ook 
Longkanker, moeten niet gezien worden als een verplichting voor de OncoZON ziekenhuizen. 
Indien het technisch haalbaar is om de formulieren aan te bieden via, óf IHE-XDS óf als ze 
opgenomen kunnen worden in de ‘Standaard Content’ van de EPD-leveranciers, dan is het 
geen probleem om ze uniform aan te bieden. Indien de ziekenhuizen ieder voor zich de 
formulieren in hun EPD moeten laten inbouwen, dan zal dat tot grote 
implementatieproblemen leiden, waar niemand (en vooral afdelingen ICT niet) op zit te 
wachten. Daarom wordt er dus een voorstel gegeven voor de beide formulieren. De diverse 
items en de mapping zijn wel een noodzakelijk onderdeel van het MDO. Hetzelfde geldt voor 
de uniforme modulaire indeling van de dataset van het MDO. 
 
De gestandaardiseerde MDO-formulieren voor OncoZON zijn ontwikkeld uit de combinatie van 
de huidige gebruikte formulieren in de regio en gesprekken met specialisten uit de 
tumorwerkgroepen. In de tien OncoZON ziekenhuizen worden twee verschillende EPD’s 
gebruikt. Het merendeel gebruikt Chipsoft EZIS/HIX en twee ziekenhuizen SAP (ISH/ISH-MED 
modules). De MDO-formulieren in de Chipsoft ziekenhuizen zijn grotendeels hetzelfde 
opgebouwd, maar de diversiteit in items is groot. Daarnaast kwam er uit de gesprekken dat 
de specialisten op dit moment nog niet alle (gewenste) items registreren. 
 
Het Zuyderland ziekenhuis had intern in een eerder stadium het MDO-proces en het formulier 
al onder de loep genomen. Daaruit kwam een basis concept naar voren van een modulair 
opgebouwd MDO-formulier. Dit concept van het uit meerdere delen bestaande MDO-formulier 
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werd als een goed voorbeeld gezien voor de OncoZON regio, niet alleen door de 
projectleider, maar ook door de specialisten die daarover werden geraadpleegd.  
 
Voor beide tumorsoorten is de opzet van het gestandaardiseerd MDO-formulier hetzelfde. Het 
principe van het MDO-formulier bestaat uit een ‘Algemeen deel’, een ‘Specifiek deel’ en een 
‘Voorstel/advies deel’ dat tezamen een MDO-verslag vormt van één patiëntenbespreking. 
Voor de specifieke delen kan er gekozen worden uit: 
‐ Nieuwe Patient/Preoperatief deel 
‐ Postoperatief deel  
‐ Her bespreking/Follow-up deel 

 
 
 
Voorstel van werkwijze van het gebruik MDO-formulier: 
 
‐ De aanvragende specialist vult het ‘Algemene deel’ voorafgaande aan de MDO-

bespreking, zoveel mogelijk in. 
‐ Hierdoor maakt de aanvrager een MDO-formulier aan en wordt de patiënt (automatisch) 

op de bespreeklijst gezet. 
‐ De tekst van een aantal velden uit het ‘Algemene deel’, kan (automatisch) overgenomen 

worden vanuit het EPD. Via een optievakje kan ingesteld worden op welke velden dit 
van toepassing is.  

‐ In het mapping bestand staat aangegeven welke velden (automatisch) overgenomen 
kunnen worden uit het EPD. Dit wordt aangegeven in het veld “Koppeling met EPD”. 

‐ Automatisch overgenomen tekst kan nog handmatig aangepast worden. 
‐ In het ‘Algemene deel’ wordt ook de keuze gemaakt welk ‘Specifiek deel’ meegenomen 

gaat worden in het MDO-verslag, door het betreffende deel aan te vinken. 
‐ Voorafgaande aan het MDO vult de aanvragend specialist ook het ‘Voorstel deel’ in. 

 
‐ Tijdens het MDO-zelf vult de MDO-manager in het ‘Algemeen deel’ de “Aanwezigen” in 

en maakt eventuele aanpassingen. 
‐ Het ‘specifiek deel’ wordt daarna ingevuld, tijdens de bespreking met de aanwezigen 
‐ Daaropvolgend wordt het ‘Advies deel’ ingevuld. 
‐ De MDO-manager controleert of alle velden benodigd ingevuld zijn van de afzonderlijke 

delen en of het advies juist is. 
‐ Alle drie de delen worden op ‘Definitief’ gezet en worden daardoor “aan elkaar 

gekoppeld”. 
‐ Indien er geen ‘Algemeen deel’ met een ‘Specifiek deel’ en een ‘Voorstel/advies deel’ 

wordt gekoppeld, dan is het MDO-formulier niet compleet en zal er een “Melding” 
weergegeven worden. 
 

‐ Wijzigingen kunnen na ‘Definitief’ zetten niet meer plaatsvinden.  
‐ Voor eventuele wijzigingen zal het deel wat de wijziging bevat, opnieuw ingevuld 

moeten worden met daarbij de aanduiding “wijziging t.o.v. (datum en versie)” 
 

‐ Indien er een 2de MDO voor een patiënt plaats zal vinden, dan is het nodig om opnieuw 
een heel MDO-verslag op te bouwen. Er kan dan gekozen worden om voor het ‘Algemeen 
deel’ vanuit een vorig MDO dezelfde tekst over te nemen (via een apart aanvinkveld). De 
tekst kan dan eventueel handmatig aangepast worden. 
 

‐ Overnemen van Tekst uit het vorige MDO zou altijd tot de mogelijkheden moeten 
behoren. Hiervoor zal de mogelijkheid zijn via een apart aanvinkveld. 
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9.5 Voorstel Uniform OncoZON format voor MDO-verslag en brief Colorectaal 
carcinoom  
 
9.6 Voorstel Uniform OncoZON format voor MDO-verslag en brief Longkanker 
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Bovenstaand wordt alleen een voorbeeld vanuit het Longkanker-MDO-formulier gegeven. Voor 
beide tumorsoorten is de werkwijze en uiterlijk hetzelfde. Aan de rechterkant van het MDO-
formulier is een tekstvak dat gevuld wordt met de items die ingevuld worden in de 
verschillende MDO-delen. Alle items die ingevuld worden, zullen met hun Item-labels 
weergegeven worden in het tekstvak. Tezamen vormen zij het MDO-verslag.  
 
Op welke manier het tekstvak en de brief worden vormgegeven, is een beslissing van de 
ziekenhuizen zelf. De hier als voorbeeld gegeven methode is echter op alle mogelijk MDO-
formulieren te gebruiken en geeft een grote mate van vrijheid en gebruikersvriendelijkheid, 
van welke items in het verslag of de diverse brieven worden weergegeven. 
  
Voor een optimale functionaliteit van het MDO-verslag is het wel noodzakelijk om een 
werkbalk toe te voegen met meerdere mogelijkheden van gebruiksgemak. 
‐ Mogelijkheid van vooraf in te stellen sjablonen, met items naar keuze voor betreffende 

verslag of brief.  
‐ Per specialist is het dan mogelijk om eigen voorkeuren voor verslagen of brieven in te 

stellen. 
‐ Mogelijkheid van exporteren van verslagen of brieven naar diverse formats, zoals bv MS-

Word-brief en Beveiligde zorgmail. 
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9.7 Uniform OncoZON Operatieverslag Colorectaal carcinoom (laatste versie van IKNL-
MRDM) 
 
Het Uniforme operatieverslag van Colorectaal carcinoom is ontwikkeld door DICA/MRDM, in 
samenwerking met IKNL en Radboudumc. Het is vormgegeven vanuit de DCRA registratie en 
de mapping is daarop ook aangepast. De werkgroep gastro-intestinale tumoren van OncoZON 
heeft aangegeven te gaan werken met dit standaard OK-verslag voor Colorectaal carcinoom. 
Daarom heeft de projectleider hier verder geen tijd ingestoken en is het verslag rechtstreeks 
overgenomen. De definitieve versie van dit verslag zal in 2018 gepubliceerd worden door 
IKNL/MRDM/NICTIZ op de ART-DECOR website van NICTIZ (per datum 25-04-2018 was het 
definitieve verslag nog niet gepubliceerd. Nu staat op de vermelde site in de bijlagen alleen 
de conceptversie).  
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9.8 Uniform OncoZON Operatieverslag Longkanker 
 
Het uniforme operatieverslag longkanker is ontwikkeld met de Long- en Thoraxchirurgen uit 
de OncoZON ziekenhuizen die Oncologische Longchirurgie uitvoeren. Het idee om een 
standaard operatieverslag te ontwikkelen werd breed gedragen en als zeer nuttig ervaren, 
vooral als het in de toekomst gekoppeld kan worden aan de DCLA-S registratie van DICA. 
 
 

 
 
 
Voorgestelde werkwijze operatieverslag Longkanker: 
 
Aan de rechterkant van het operatieverslag is een tekstvak toegevoegd dat gevuld wordt met 
de items die ingevuld worden in het operatieverslag. Alle items die ingevuld worden, zullen 
met hun Item-labels weergegeven worden in het tekstvak.  
 
Voor een optimale functionaliteit van het operatieverslag is het noodzakelijk om een 
werkbalk toe te voegen met meerdere mogelijkheden van gebruiksgemak. 
‐ Mogelijkheid van vooraf in te stellen sjablonen, met items naar keuze voor betreffende 

verslag of brief.  
‐ Per specialist is het dan mogelijk om eigen voorkeuren voor verslagen of brieven in te 

stellen. 
‐ Mogelijkheid van exporteren van verslagen of brieven naar diverse formats, zoals bv MS-

Word-brief en Beveiligde zorgmail. 
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9.9 Uniform OncoZON format voor Radiologie verslagen m.b.t. beeldvorming 
Colorectaal carcinoom  
 
Stadiëring primaire colorectale tumor, minimale eisen t.a.v. verslaglegging: 
 
MRI-RECTUM 
VERSLAG: 
‐ afstand vanaf anorectale junction 
‐ lengte van de tumor 
‐ extramurale invasie; zo ja hoeveel mm 
‐ extramurale veneuze invasie (EMVI); ja / nee 
‐ afstand tot mesorectale fascie; aantal mm (ESGAR richtlijn <2 is bedreigend) 
‐ peritoneale omslagplooi; wel / niet betrokken 
‐ uitbreiding buiten TME vlak; zo ja waar 
‐ aantal suspecte lymfeklieren binnen de mesorectale fascie 
‐ aantal suspecte lymfeklierenlymfeklieren laterale compartiment; => 7 mm (buiten 

mesorectale fascie) 
CONCLUSIE: TN classificatie 
 
 
CT-ABDOMEN 
VERSLAG: 
‐ tumor lokalisatie colon 
‐ tumor ingroei in omgeving 
‐ lokale lymfeklieren; wanneer verdacht; aantal, maat in mm 
‐ lymfeklieren elders (+ lokalisatie) 
‐ lever metastasen aantal 
‐ peritoneaal metastasen lokatie 
‐ ascites 
‐ metastasen anders (+ lokalisatie) 

CONCLUSIE: locatie tumor (+ TN classificatie; bij colonca wordt geen TN classificatie 
gegeven, kan niet op basis van beeldvorming), metastasen ja / nee 
 
 
CT-COLON 
(Als scopie niet compleet) 
VERSLAG: 
‐ lokalisatie primaire tumor 
‐ synchrome tumor 
‐ poliepen grootte; waar gelegen 
‐ wandverdikking 
‐ diverticulose 
‐ lengte colon 
‐ extracolonische bevindingen 

CONCLUSIE: locatie tumor + synchrome tumor ja / nee 
 
 
PET/CT-Abdomen 
(Indien er op CT abdomen levermetastasen zijn die eventueel resectabel zijn) 
VERSLAG: 
‐ lokalisatie primair CRC 
‐ metastasen; klieren, lever, long, peritoneum/mesenterium, anders en lokalisatie 

Conclusie: TNM classificatie (T en N classificatie bij colonca kan niet op basis van PET/CT, 
het gaat alleen om de metastasen) 
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MRI-LEVER 
(Indien er sprake is van eventueel resectabele levermetastasen of onzekere diagnose op CT) 
VERSLAG: 
‐ hoeveelheid metastasen 
‐ omvang grootste diameter; axiale vlak 
‐ segment 
‐ andere laesies in de lever 
‐ klieren + lokalisatie 
‐ andere laesies buiten de lever 

CONCLUSIE: metastase; ja / nee, aantal 
 
 
 
9.10 Uniform OncoZON format voor Radiologie verslagen m.b.t. beeldvorming 
Longkanker  
 
Stadiëring primaire long tumor, minimale eisen t.a.v. verslaglegging: 
 
X-THORAX  
(long) moet beschrijvend zijn  
Afwijking verdacht CT-thorax verdenking PA maligne PET-CT voor stadiering 
(Longartsen slaan vaak CT-thorax over in verband met tijdvoordeel) 
Zeker Tumor (eventueel bronchoscopie) PET-CT 
VERSLAG: 
‐ hart 
‐ hili 
‐ mediastinum verbreed 
‐ longvelden 
‐ skelet 
‐ tumorgrootte; indien RIP aanwezig 
‐ locatie van de afwijking 
‐ vergrootte hili en mediastinum 
‐ pleuravocht aanwezig 

CONCLUSIE: algemeen houden 
Bij vraag stadiering CRC dan conclusie; wel of geen metastasen 
 
 
CT-THORAX  
(beschrijvend) in geval van RIP 
VERSLAG: 
‐ tumorgrootte  
‐ lokalisatie 
‐ relatie tot omgeving 
‐ klieren vergroot; welk station  
‐ noduli in andere longvelden 
‐ pleura of pericard vocht aanwezig 
‐ metastasen bot 

CONCLUSIE: TNM opbouw beschrijvend 
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MRI-HERSENEN 
(altijd bij kleincellig longcarcinoom) 
VERSLAG: 
‐ aankleurende laesies 
‐ grootte 
‐ hoeveelheid 
‐ locatie 
‐ massawerking 

CONCLUSIE: wel of niet metastasen, massawerking + mate. 
 
 
CT-HERSENEN 
(alleen bij neurologische klachten, omdat MRI niet mogelijk is (bij metaal etc)) Dan evt met 
intraveneus contrast 
VERSLAG: 
‐ (aankleurende) laesies 
‐ grootte 
‐ hoeveelheid 
‐ locatie 
‐ massawerking 

CONCLUSIE: wel of niet metastasen, massawerking + mate. 
 
 
MRI-THORAX 
(bij twijfel ingroei mediastinum) 
VERSLAG: 
‐ pleurale invasie ja / nee 

 
 
PET/CT-Thorax 
VERSLAG: 
‐ tumorgrootte  
‐ lokalisatie 
‐ relatie tot omgeving 
‐ klieren vergroot; welke stations  
‐ noduli in andere longvelden 
‐ pleura of pericard vocht aanwezig 
‐ metastasen met extra aandacht voor lever, bijnier, bot 

CONCLUSIE: TNM opbouw beschrijvend 
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9.11 Uniform OncoZON format voor Pathologie Colorectaal carcinoom (laatste versie 
Palga-protocol, 20-04-2018) 
 
9.12 Uniform OncoZON format voor Pathologie Longkanker (laatste versie Palga-
protocol, 20-04-2018) 
 
“PALGA gelooft dat de beste behandeling begint met de beste diagnose. Elke patiënt in 
Nederland heeft recht op de beste diagnose. Daarom werkt PALGA hard aan het optimaliseren 
van de pathologie diagnostiek en verslaglegging. De invoer van de standaardverslaglegging 
(Synoptic Reporting) in de pathologie door middel van landelijke protocollen is daarbij 
essentieel: voor iedere patiënt, in elk ziekenhuis in Nederland wordt dezelfde informatie 
verzameld en op een duidelijke en overzichtelijke manier gepresenteerd. De bespreking van 
iedere patiënt in het multidisciplinaire overleg kan zo optimaal verlopen.” 
 
De Palga-protocollen zijn richtlijnen en dus niet verplicht. De uitzondering daarop is het 
Colonbiopt-protocol, dat een verplichting heeft voor het “Bevolkingsonderzoek Darmkanker”, 
voor aanlevering aan het RIVM.  
In de onderstaande tabel (via Paul Seegers Palga ontvangen op 10-01-2018) staat 
weergegeven welke ziekenhuizen binnen OncoZON gebruik maken van welke protocollen. 
Omdat al veel ziekenhuizen gebruik maken van de Palga protocollen maakt het dat 
eenvoudiger om via OncoZON de verplichting op te leggen om de protocollen te gebruiken. 
Slechts enkele pathologielabs hoeven dan hun de werkwijze aan te passen aan de betreffende 
protocollen. 
 
 

Protocol gebruik CRC Colonbiopt Longresectie Longbiopt 

Naam ziekenhuis / Pathologie 
laboratorium 

    

Catharina Ziekenhuis, Eindhoven / 
stichting PAMM 

ja ja ja ja 

Elkerliek Ziekenhuis, Helmond / 
stichting PAMM 

ja ja ja ja 

Laurentius Ziekenhuis, Roermond ja ja ja nee 

Maastricht UMC+ nee ja ja nee 

Máxima Medisch Centrum, 
Eindhoven / stichting PAMM 

ja ja ja ja 

Sint Jans Gasthuis, Weert / PA lab 
Laurentius 

ja ja ja ja 

St. Anna Ziekenhuis, Geldrop / 
stichting PAMM 

ja ja ja ja 

VieCuri Medisch Centrum, Venlo en 
Venray 

ja ja nee nee 

Zuyderland, Sittard-Geleen en 
Heerlen 

ja ja ja nee 

 
 
Het streven is om de conclusie van de Pathologie-rapporten automatisch over te nemen in het 
veld “Pathologie” van de MDO-formulieren. Als de OncoZON ziekenhuizen en de Pathologie 
laboratoria er voor kiezen om de Palga-protocollen te gebruiken, dan heeft dat als voordeel 
dat alle Pathologie-conclusies op dezelfde uniforme manier weergegeven worden in het MDO-
Item “Pathologie”. 
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De Palga-protocollen zullen als bijlagen toegevoegd worden. Daarnaast zal hier kort een 
beschrijving van de verschillende protocollen gegeven worden die van toepassing zijn op 
beide tumoren (letterlijke tekst uit algemeen deel van protocol zelf) 
 
 
Palga-Protocol_Colonbiopt-TEM(1)_v3.0.6.0.46  
“Dit protocol is gebaseerd op de IKNL richtlijn “Colorectaal carcinoom versie 3.0 (2014)” en 
protocol “BVO darmkanker 3.1 (2014)” en goedgekeurd, maart 2012 door de Commissie 
Beroeps Uitoefening (CBU) van de Nederlands Vereniging Van Pathologie (NVVP) en 
ontwikkeld door de stichting Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief 
(PALGA). Vanaf versie 21 zijn ook de verwijzingen volgens IKNL richtlijn “Erfelijke 
Darmkanker versie 2.0 (2015)” opgenomen. Vanaf versie 32 zijn ook wijzingen volgens IKNL 
richtlijn “Neuro-endocriene tumoren versie 1.0 (2013)” 
Het protocol is oproepbaar middels de volgende aardmaterialen: 
‐ colon 
‐ colonbiopt 

Het protocol kent een aantal instelbare laboratoriumparameters: parameter geldt op 
laboratoriumniveau voor alle gebruikers van dit protocol. De laboratoriumparameters worden 
geadministreerd in een aparte file binnen de Protocolmodule en heeft een login. 
Uitzetten van 1 of meer parameters in de bijbehorende parameterfile betekent dat evt. 
bijbehorende optionele rubrieken verdwijnen van het scherm en uit het Protocollair verslag 
en ook evt. bijbehorende teksten uit de conclusie. 
Er zijn twee uitvoeringen van dit protocol 
‐ Colonbiopt-TEM, voor de inzendingen I t/m X 
‐ Colonbiopt-TEM1, voor de inzendingen XI t/m XX 

Met uitzondering van de inzending nummers en een in te voeren verwijzing naar het 
Colonbiopt-TEM protocol (vervolg op) is het Colonbiopt-TEM1 protocol identiek aan het 
Colonbiopt-TEM protocol.” 
 
 
Palga-Protocol_ColonRectumcarcinoom_v3.0.71 
“Dit protocol (vanaf versie 20) is opgesteld volgens de Oncoline de richtlijn Colorectaal 
carcinoom versie 3.0 (2014), en goedgekeurd, medio mei 2008 door het Commissie Beroeps 
Uitoefening (CBU) van de Nederlands Vereniging Van Pathologie (NVVP) en ontwikkeld door 
Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA). Vanaf versie 37 zijn 
ook de verwijzingen volgens richtlijn Erfelijke Darmkanker versie 2.0 (2015) opgenomen. 
Het protocol is oproepbaar middels de volgende aardmaterialen: 
‐ Colon 
‐ Rectum 

Het protocol kent een aantal instelbare laboratoriumparameters: parameter geldt op 
laboratoriumniveau voor alle gebruikers van dit protocol. De laboratoriumparameters worden 
geadministreerd in een aparte file binnen de Protocolmodule en heeft een login. 
Uitzetten van 1 of meer parameters in de bijbehorende parameterfile betekent dat evt. 
bijbehorende rubrieken verdwijnen van het scherm en uit het Protocollair verslag en ook evt. 
bijbehorende teksten uit de conclusie. TNM berekening gaat alleen over de 1e tumor. De 
klinisch meest importante tumor moet als eerste tumor worden weergegeven.” 
 
 
Palga-Protocol_Long-Pleurabiopt_v1.0.2.3.12 
“Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen kleincellig longcarcinoom versie 1.0 (2011) en 
protocol niet-kleincellig longcarcinoom versie 2.2 (2011) en goedgekeurd, door de Commissie 
Beroeps Uitoefening (CBU) van de Nederlands Vereniging Van Pathologie (NVVP) en 
ontwikkeld door de stichting Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief 
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(PALGA). Vanaf versie 3 gebaseerd op richtlijn niet-kleincellig longcarcinoom versie 2.3 
(2015) 
Het protocol is oproepbaar middels de volgende aardmaterialen: 
‐ Long 
‐ Pleura 

Het protocol kent een aantal instelbare laboratoriumparameters: parameter geldt op 
laboratoriumniveau voor alle gebruikers van dit protocol. De laboratoriumparameters worden 
geadministreerd in een aparte file binnen de Protocolmodule en heeft een login. 
Uitzetten van 1 of meer parameters in de bijbehorende parameterfile betekent dat evt. 
bijbehorende optionele rubrieken verdwijnen van het scherm en uit het Protocollair verslag 
en ook evt. bijbehorende teksten uit de conclusie.” 
 
 
Palga-Protocol_Longcarcinoom_v1.0.2.3.42 
“Dit protocol (vanaf versie 11) is opgesteld volgens de IKNL richtlijnen “kleincellig 
longcarcinoom versie 1.0 (2011)”en “Niet-kleincellig longcarcinoom versie 2.3 (2015)” Versie 
1 van dit protocol “kleincellig longcarcinoom versie 1.0 (2011)”en “Niet-kleincellig 
longcarcinoom versie 2.0 (2012) en goedgekeurd medio mei 2012 door het Commissie 
Kwaliteit Beroeps Uitoefening (CKBU) van de Nederlands Vereniging Van Pathologie (NVVP) en 
ontwikkeld door Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA). 
Het protocol is oproepbaar middels de volgende aardmaterialen: 
‐ long 

Het protocol kent een aantal instelbare laboratoriumparameters: parameter geldt op 
laboratoriumniveau voor alle gebruikers van dit protocol. De laboratoriumparameters worden 
geadministreerd in een aparte file binnen de Protocolmodule en heeft een login. 
Uitzetten van 1 of meer parameters in de bijbehorende parameterfile betekent dat evt. 
bijbehorende optionele rubrieken verdwijnen van het scherm en uit het Protocollair verslag 
en ook evt. bijbehorende teksten uit de conclusie.” 
 
 
 
9.13 Voorstel te Spiegelen items binnen OncoZON 
 
Vanuit de basis doelstelling van het project, ‘via spiegelinformatie het eigen presteren per 
regionaal team en per locatie te evalueren’ is het nodig om een keuze te maken welke 
kwaliteitsindicatoren (DICA DCRA & DLCA) gebruikt gaan worden voor de spiegeling. Buiten de 
DICA registraties is het ook mogelijk om een aantal andere items te gebruiken ter spiegeling. 
Tijdens de projectgesprekken is er gevraagd welke items de specialisten graag gespiegeld 
zien voor de betreffende tumorsoorten en het MDO. Deze is in volgorde van belangrijkheid, 
zoals de specialisten dit zien, weergegeven. In de Sub worden per onderdeel belangrijkste 
beweegredenen, of onderverdeling weergegeven. 
 
Colorectaal carcinoom:  
‐ Radiotherapie vergelijken 01  
‐ Complicaties 02 
‐ Radiologie vergelijken 03 
‐ Chemotherapie vergelijken 04 
‐ DCRA indicatoren 05 
‐ Doorlooptijden 06 
‐ Beleid 07 

 
Sub 01 – intentie: curatief/palliatief, uitwendig, combinatie, inwendig 
Sub 02 – complicaties voor zowel chirurgie, radiotherapie en chemotherapie, identificeren  
             welke verschillen en best practices 
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Sub 03 – wanneer standaard radiologieverslag gebruikt wordt, worden gegevens dan ook echt  
             uniform vastgelegd 
Sub 04 – adjuvante chemotherapie – combi/mono, chemoradiatie – concurrent of sequentieel 
Sub 05 – “hierin staan al de indicatoren voor de best mogelijk zorg” 
Sub 06 – hoe snel kan patiënt terecht, hoe snel vindt behandeling plaats 
Sub 07 – wordt afgesproken beleid ook toegepast 
 
 
Longkanker:  
‐ Radiologie vergelijken 08 
‐ Discrepantie cTNM – pTNM 09 
‐ Radiotherapie vergelijken 10 
‐ Immunotherapie 11 
‐ Palliatief 12  
‐ Complicaties 13 
‐ DLCA - indicatoren 14 
‐ Overleving gerelateerd aan stadium en type tumor 15 

 
Sub 08 – wanneer standaard radiologieverslag gebruikt wordt, worden gegevens dan ook echt  
             uniform vastgelegd 
Sub 09 – welke verschillen zijn er tussen het op het MDO vastgestelde cTNM en de  
             pathologische pTNM   
Sub 10 – intentie curatief/palliatief, uitwendig, combinatie, inwendig 
Sub 11 – palliatief, curatief 
Sub 12 – lokale controle, hemostase, pijnbestrijding 
Sub 13 - complicaties voor zowel chirurgie, radiotherapie en chemotherapie, identificeren  
             welke verschillen en best practices 
Sub 14 – hierin zijn de meeste indicatoren opgenomen die van belang zijn voor goede zorg 
Sub 15 – voor zowel relatieve – als absolute overleving 
 
 
 
9.14 Voorstel Interne Controles (via data) binnen OncoZON 
 
Tijdens de gesprekken met de specialisten werd ook de vraag gesteld of er behoefte was aan 
Interne Controles op basis van data? In het algemeen werd er aangegeven, zowel bij de 
colorectaal specialisten, als de longkanker specialisten dat er weinig behoefte was aan 
Interne Controles, met uitzondering van het aantal herbesprekingen. 
De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk dat het MDO vooraf goed is ingevuld, waardoor de 
patiënt op de bespreeklijst komt te staan. Daarnaast is er de noodzaak van controle of alle 
uitslagen bekend zijn. Op dat moment kan het behandelplan van de patiënt, pas bepaald 
worden. Mocht een bespreking van een patiënt tijdens het MDO geen doorgang kunnen vinden 
vanwege eerder genoemde redenen, dan zal dit genoteerd moeten worden en per tijdperiode 
geïnventariseerd dienen te worden, om inzicht te krijgen in het aantal herbesprekingen. 
 
 
 
9.15 Uniform OncoZON format voor brieven binnen zorgpad Colorectaal carcinoom  
 
Inventarisatie is gedaan. In fase 3 zal format worden uitgewerkt en definitief worden 
gemaakt. 
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9.16 Uniform OncoZON format voor brieven binnen zorgpad Longkanker  
 
De inventarisatie is gedaan. In fase 3 zal het format worden uitgewerkt en definitief worden 
gemaakt. 
 
 
 
9.17 DCRA (2018-versie) uitgewerkt in Zorginformatiebouwstenen format 
 
9.18 DLCA (2018-versie) uitgewerkt in Zorginformatiebouwstenen format  
 
De inventarisatie is gedaan. In fase 3 zal het format worden uitgewerkt en definitief worden 
gemaakt. 
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10. Risico’s 

10.1 Projectmatige risico’s  
 
‐ Onvoldoende draagvlak bij ziekenhuizen, specialisten/zorgprofessionals en EPD-

leveranciers voor voorgestelde registratie formats. 
‐ Hoge kosten die samenhangen met een eenduidige registratie. 
‐ Weerstand ICT-afdelingen vanwege tijd en kosten. 
‐ Onvoldoende doorverwijzingen binnen EPD-mogelijk voor koppeling diverse registratie 

velden. 
‐ Radiologie- en Pathologie verslagen niet opnemen binnen EPD als verslagen, waaruit de 

afzonderlijke registratie onderdelen niet gekoppeld kunnen worden. 
‐ Geen duidelijkheid bij Stuurgroep Citrienprojecten OncoZON over wat wel en niet bij 

project hoort? 
 
 
 
10.2 Inhoudelijke risico’s  
 
‐ Sommige specialisten willen geen formulier maar "brief" als MDO-formulier. 
‐ Geen eenduidige landelijke terminologie (wordt landelijk door Citrienfonds opgepakt). 
‐ Zuyderland heeft veel tijd, energie en geld in nieuwe format MDO-formulier gestoken. 

Zij geven aan dat het “serieus een probleem” kan zijn als nieuwe format te veel afwijkt 
van hun format. 

‐ Verschillende meningen specialisten. 
‐ Overeenstemming bereiken binnen Klankbordgroep betreffende definitieve Concept 

MDO-formulier en brief.  
‐ Overeenstemming bereiken binnen Tumorwerkgroepen betreffende definitieve MDO-

formulier en brief.  
‐ Niet omarmen van Landelijke initiatieven door specialisten. 
‐ Indien Technische infrastructuur implementatie via lokale EPD’s moet lopen. 
‐ Geen draagkracht zorgprofessionals voor vernieuwde werkwijze. 
‐ Updates met betrekking tot externe aanleveringen. 
‐ Privacy – niet volledige data (ook ten opzichte van extern). 
‐ Sommige ziekenhuizen gaan met spraakherkenning werken voor radiologieverslagen. 

Indien er geen ondersteuning vanuit G2speech voor indeling, dan is maken van 
voorgestelde verslag zeer tijdrovend. 

 
 
 

11. Communicatie 

11.1 Intern 
 
‐ De projectvoortgang is regelmatig in een presentatie verwerkt en gepresenteerd in de 

verschillende gremia: Tumorwerkgroepen, Regionale Oncologiecommissie, OncoZON 
Stuurgroep Citrien. De uiteindelijke presentatie is verwerkt in dit implementatieplan. 

‐ In de Regionale Oncologiecommissie en in het Dagelijks Bestuur van OncoZON werden de 
resultaten als vast agendapunt besproken en gedeeld. De Regionale Oncologiecommissie 
komt elk kwartaal bij elkaar, als ook het Algemeen Bestuur waar alle RvB van de 
OncoZON ziekenhuizen in vertegenwoordigd zijn. Het Dagelijks Bestuur vergadert 
maandelijks. 
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‐ In de Stuurgroep van Citrienprojecten OncoZON werd de voortgang en stand van zaken 
periodiek besproken. 

‐ De projectleiders van de drie hoofdthema’s voor regionale netwerkvorming van OncoZON 
kwamen tezamen met de ‘Linking Pin’ van de Citrienprojecten van MUMC+. 

 
 
 
11.2 Extern 
 
‐ De voortgang werd periodiek besproken tijdens landelijke Citrien bijeenkomsten. 
‐ Via landelijke bijeenkomsten van IKNL en DICA werd informatie uitgewisseld. 
‐ Op dit moment is er nog geen externe communicatie geweest. Dit is wel opgenomen op 

de communicatiekalender van fase 3 en zal er contact worden gezocht met externe 
media.  

‐ De resultaten zullen na goedkeuring van dit implementatieplan binnen het 
Citrienprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ gedeeld worden. 

‐ Een aantal organisaties hebben voor meerdere landelijke initiatieven aangegeven 
gebruik te willen maken van de MDO-items, -formulieren en standaard operatieverslag 
longkanker. Als dit implementatieplan via het Citrienfonds gepubliceerd is, zal contact 
opgenomen worden met deze organisaties om een samenwerking aan te gaan. 

 
 
 
 

12. Project-update  

Jaarlijks komen per registratie nieuwe datadictionaries uit, van DICA met daarin de 
veranderingen die door de Wetenschappelijke verenigingen zijn vastgesteld. Daarnaast zijn er 
met regelmaat nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten en aanvullingen via de 
tumorwerkgroepen en specialisten. De verschillende onderdelen uitgewerkt in dit 
implementatieplan zijn dus voortdurend in beweging. Het is dus nodig om jaarlijks een 
evaluatiemoment vast te stellen, zodat eventuele aanpassingen en aanvullingen voor de 
diverse onderdelen doorgevoerd kunnen worden. Dit zal in overleg met de tumorwerkgroepen 
afgesproken worden. 
 
 
 
 

13. Lessons Learned 

‐ Bij de start van het project was er weinig bekend over gelijksoortige projecten in 
Nederland. In samenwerking met het Citrienfonds, ziekenhuizen en andere 
projectleiders zou een overzicht van gelijksoortige projecten, met daarbij genoemd 
status en hoever ze daadwerkelijk zijn, van grote meerwaarde zijn. 

‐ Draagvlak creëren bij Tumorwerkgroepen, Regionale Oncologiecommissie en 
Zorgprofessionals. 

‐ Goede informatievoorziening in de ziekenhuizen. Het is belangrijk dat niet alleen de 
contactpersonen op de hoogte zijn van de projecten, maar alle zorgprofessionals die bij 
de zorg betrokken zijn Direct instellen van een klankbordgroep van zorgprofessionals. 

‐ Zoek enkele specialisten (believers) die vanuit hun vakgroep de kar willen trekken en 
gemandateerd zijn namens de collega’s. 

‐ Geen nadruk leggen op registratie in begin project, maar op uniformiteit, verminderen 
registratielast en voordelen zorgtraject. 
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‐ Onderdelen van project beter op elkaar afstemmen. Daarom eerst een basis via “pilot” 
van twee ziekenhuizen. Succes kan elkaar ook tegenwerken. 

‐ Succesfactoren en mijlpalen breed uitmeten binnen de regio. 
 
 
 

14. Projectvervolg Fase 3  

Dit project richt zich niet op de technische en inhoudelijke implementatie van de eerder 
genoemde items in het EPD. Dit zal worden opgepakt in fase 3 van het OncoZON - 
Citrienfonds van ZonMW: “Integratieproject echelonering MDO, registratie aan de bron en 
IHE-XDS”.  
 
Toch wordt hier kort weergegeven welke zaken van belang zijn bij het technisch en 
inhoudelijk implementeren van dit plan in fase 3: 
In het begin van fase 3 zal de keuze gemaakt moeten worden of de dataset, voorbeeld MDO-
formulieren en operatieverslagen via IHE-XDS aangeboden gaan worden, of dat dit via de EPD-
leveranciers of ziekenhuizen zelf gaat lopen. Deze keuze bepaalt hoe er verder gegaan 
worden kan en zal, met de implementatie.  
Bij de keuze van inbouw in het EPD OncoZON breed, dan is de regio zeer afhankelijk van de 
EPD-leveranciers, omdat de dataset, MDO-formulieren en operatieverslagen dan liefst 
meegenomen dienen te worden in de Standaard Content. Als het op deze manier 
geïmplementeerd gaat worden, dan is er bij een update, alleen een update van het EPD 
OncoZON breed nodig.  
Willen of kunnen de EPD-leveranciers dit niet, dan zullen de ziekenhuizen ieder voor zich de 
eerder genoemde objecten moeten implementeren in de EPD’s. Dit heeft geen voorkeur 
omdat dit op het gebied van uniformiteit bij updates, veel te wensen over laat. Vaak ziet 
men dat in ziekenhuizen door beschikbaarheid van EPD-professionals en tijd, verschillende 
versies naast elkaar gebruikt zullen worden in de diverse ziekenhuizen. In de praktijk zal dan 
vaak ook alleen de itemsets geïmplementeerd worden, omdat dit minder problemen zal 
geven dan ook de voorbeeld MDO-formulieren en operatieverslagen te implementeren. 
Daarnaast mogen algemene updates van de EPD’s er niet voor zorgen dat de dataset, MDO-
formulieren en operatieverslagen overschreven worden met “oude” versies.  
Indien de keuze valt op aanbieden via IHE-XDS, dan zullen de data van de te registreren items 
ofwel automatisch via het EPD in een portaal worden geüpload ofwel handmatig hierop 
moeten worden vastgelegd. 
 
In deze fase zullen ook de mogelijkheden van aanbieden van MDO-, operatieverslag en 
brieven besproken moeten worden. De mogelijkheden zullen hoogst waarschijnlijk 
afhankelijk zijn van de mogelijkheden van keuze voor dataset, formulieren en verslagen, 
omdat verslagen en brieven gekoppeld zijn aan deze. 
 
Standaardisatie van het Radiologieverslag is eenvoudiger te realiseren. Hiervoor is nodig dat 
binnen OncoZON en de ziekenhuizen voor zich, binnen de radiologie-afdelingen, afspraken 
worden gemaakt dat de radiologieverslagen alleen nog maar op de voorgestelde methode 
worden vastgelegd, zowel voor verslag als conclusie. Deze zijn dan eenduidig. Iedere 
zorgprofessional die te maken heeft met het radiologieverslag weet dat deze in de regio 
altijd op dezelfde manier beschreven zijn en waar men de benodigde informatie kan 
verwachten in het verslag. Conclusies die automatische overgenomen (kunnen) worden in het 
MDO-formulier, zijn dan uniform. 
 
Standaardisatie van het pathologieverslag is het eenvoudigst te realiseren. Door de stichting 
Palga (Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief) worden protocollen voor 
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de diverse tumorsoorten aangeboden. Deze Palga-protocollen voor de twee tumoren en 
verschillende soort diagnostiek worden al in veel van de OncoZON ziekenhuizen gebruikt. Het 
is alleen nodig om OncoZON breed de verplichting voor deze protocollen op te leggen, zodat 
ieder ziekenhuis binnen de regio ze gebruikt. 
 
Voorstellen tot spiegeling en controles zijn via regionale rapportages eenvoudig uit te vragen. 
Hierover dienen afspraken te worden gemaakt met het IKNL, zodat items die betrekking 
hebben op deze ook geregistreerd worden en uiteindelijk in de regiorapportage vastgelegd 
kunnen worden. 
 
Voorstellen met betrekking tot een uniform format voor de diverse brieven die binnen de 
zorgpaden gebruikt worden, zullen in de loop van 2018 vorm worden gegeven. OncoZON 
breed kan dan de keuze worden gemaakt om deze te gaan gebruiken. 
 
De zorginformatiebouwstenen formats van beide DICA registraties, DCRA en DLCA, worden als 
bijlage verstrekt. De formats zijn nu weggeschreven vanuit de datadictionaries van 2017. Het 
is nodig om deze nog aan te passen naar 2018. Deze formats kunnen in de toekomst door 
OncoZON worden gebruikt om onderdelen van de betreffende registraties uniform vast te 
leggen. Het Nictiz en andere organisaties zetten sterk in op zorginformatiebouwstenen. Deze 
formats kunnen een basis vormen voor aanpassingen in de EPD’s in de toekomst. 
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Bijlage A:  Stuurgroep Citrienprojecten OncoZON 

Naam Functie 

prof. dr. B. Kremer KNO-arts/hoofdhals oncoloog MUMC+ - Voorzitter OncoZON 

drs. F. Ketelaars Linking Pin MUMC+ - Beleidsmedewerker OncoZON 

drs. F. Bakers Radioloog MUMC+ – Lid Citrienprojecten Werkgroep 

prof. dr. L. Boersma Radiotherapeut Maastro - Lid Citrienprojecten Werkgroep 

prof. dr. K. Dejong Chirurg MUMC+ - Lid Citrienprojecten Werkgroep 

prof. dr. ir. A. Dekker Klinisch Fysicus Maastro - Lid Citrienprojecten Werkgroep 

dr. K. Hulsewe Chirurg Zuyderland - Lid Citrienprojecten Werkgroep 

dr. G. Nieuwenhuijzen Chirurg Catharina ziekenhuis - Lid Citrienprojecten Werkgroep 

dr. J. Veraart Dermatoloog MUMC+ - Lid Citrienprojecten Werkgroep 
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Bijlage B:  “Colorectaal gesprekken” en klankbordgroep 

Naam Functie ZKH Klankbordgroep Gesprekdatum 

prof. dr. L. Boersma Radiotherapeut Maastro Clinic  19-12-2016 

prof. dr. H. Rutten  Chirurg Catharina Zkh  26-01-2017 

dr. J. Buijsen Radiotherapeut Maastro Clinic Ja 17-02-2017 

P. Bloem 
Manager 
Pathologie 

VieCuri MC  13-03-2017 

drs. F. Bakers Radioloog MUMC+ Ja 26-04-2017 

dr. P. Simons Radioloog VieCuri MC  09-05-2017 

dr. M. den Boer 
Medisch 
Oncoloog 

Laurentius Zkh Ja 
11-05-2017 & 
05-10-2017 

dr. W. van den Broek Chirurg St. Anna Zkh  11-05-2017 

drs. T. Lettinga Chirurg SJG Weert  12-05-2017 

dr. J. Vogelaar Chirurg VieCuri MC Ja 
15-05-2017 & 
15-10-2017 

dr. Y. van de Wouw oncoloog VieCuri MC  15-05-2017 

dr. S. Breukink Chirurg MUMC+ Ja 
26-01-2017 & 
16-05-2017 & 
04-07-2017 

drs. E. Belgers Chirurg Zuyderland Ja 
30-01-2017 & 
22-05-2017 

dr. H. Flink MDL-arts Catharina Zkh Ja 22-05-2017 

dr. G. Nieuwenhuijzen Chirurg Catharina Zkh Ja 23-05-2017 

dr. M. van der Sangen Radiotherapeut Catharina Zkh  23-05-2017 

prof. dr. J. Jansen MDL-arts Elkerliek Zkh  19-06-2017 

drs. J. Ramaker MDL-arts Elkerliek Zkh  19-06-2017 

dr. W. Leclercq Chirurg Máxima MC Ja 28-06-2017 
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Bijlage C:  “Longkanker gesprekken” en klankbordgroep 

Naam Functie ZKH Klankbordgroep Gesprekdatum 

prof. dr. L. Boersma Radiotherapeut Maastro Clinic  19-12-2016 

prof. dr. D. de 
Ruysscher  

Radiotherapeut Maastro Clinic Ja 04-04-2017 

dr. M. Hochstenbag Longarts MUMC+ Ja 
04-04-2017 & 
11-12-2017 

dr. M. Westenend Longarts VieCuri MC Ja 
06-04-2017 & 
27-09-2017 

drs. J. Janssen Longarts Máxima MC Ja 18-04-2017 

dr. H. Gietema Radioloog MUMC+  26-04-2017 

dr. P. Simons Radioloog VieCuri MC  08-05-2017 

dr. Y. van de Wouw Oncoloog VieCuri MC  15-05-2017 

drs. R. Janssen Longchirurg VieCuri MC  
23-05-2017 & 
25-10-2017 

dr. K. Hulsewe Longchirurg Zuyderland Ja 26-05-2017 

drs. H. Jiang Longchirurg Laurentius Zkh Ja 23-06-2017 

dr. G. Bootsma Longarts Zuyderland Ja 24-07-2017 

dr. B. van Straten Longchirurg Catharina Zkh  30-08-2017 
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Bijlage D:  Referenties 

 Referentie - website 

1 Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland 
www.oncozon.nl 

2 
Citrienfonds, jaarplannen 2016-2017, Naar regionale oncologienetwerken (tweede fase) 
www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/ehealth-en-ict-in-de-zorg/programmas/project-
detail/citrienfonds/naar-regionale-oncologienetwerken-tweede-fase 

3 Programmatekst Citrienfonds 2014 – 2018 
www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/141009_programmatekst_Citrienfonds.pdf  

4 Regionale Oncologienetwerken Citrienfonds, ZonMW 
www.oncologienetwerken.nl 

5 Registratie aan de bron, Zorginformatie delen en optimaliseren 
www.registratieaandebron.nl 

6 Integraal kankercentrum Nederland 
www.iknl.nl 

7 Dutch Institute for Clinical Auditing 
www.dica.nl 

8 Medical Research Data Management 
www.mrdm.nl 

9 Nationaal ICT Instituut in de Zorg 
www.nictiz.nl 

10 Informatiestandaarden die medische beslissingen ondersteunen 
www.nictiz.nl/standaardisatie/art-decor 

11 Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief 
www.palga.nl 

12 Pathologische protocollen 
www.palga.nl/professionals/protocollen.html 

13 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
www.nvz-ziekenhuizen.nl 

14 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 
www.nfu.nl 

15 Visie Oncologische Zorg  
www.nfu.nl/img/pdf/NFU-12.8080_VisieOncologischeZorg_2012.pdf 

16 Leverancier Ziekenhuis Informatie Systeem, HIX 
www.chipsoft.nl/oplossingen/2/HiX-voor-ziekenhuizen 

17 Leverancier Ziekenhuis Informatie Systeem, SAP 
www.sap.com/netherlands/industries/healthcare.html 
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Bijlage E:  Colorectaal MDO-items en mapping 

OncoZON_MDO-Colorectaal-items&mapping_v1.5.xlsx 
 
 
 
 

Bijlage F:  Longkanker MDO-items en mapping 

OncoZON_MDO-Longkanker-items&Mapping_v1.5.xlsx 
 
 
 
 

Bijlage G:  MDO-formulier Colorectaal voorstel 

MDO-Colorectaal-formulierVoorstelOncoZON_v1.5.accdb 
 
 
 
 

Bijlage H:  MDO-formulier Longkanker voorstel 

MDO-Longkanker-formulierVoorstelOncoZON_v1.5.accdb 
 
 
 
 

Bijlage I:  MDO-verslag Longkanker voorstel 

MDO-Longkanker-formulierVoorstelOncoZON_met_verslag_v1.5.accdb 
 
 
 
 

Bijlage J:  Operatieverslag Colorectaal carcinoom 
(laatste versie IKNL-MRDM) 

Conceptversie: https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-datasets--onco-crcokverslag- 
 
 
 
 

Regionale Oncologienetwerken 39 



 

Bijlage K:  OncoZON Operatieverslag Longkanker 

Standaard_Operatieverslag_Longkanker_OncoZON_v1.3.accdb 
OncoZON-Standaard_Operatieverslag_Longkanker_mapping_v1.3.xlsx 
 
 
 
 

Bijlage L:  Palga-Protocollen 

Palga-Protocol_Colonbiopt-TEM(1)_v3.0.6.0.46.pdf 
Palga-Protocol_ColonRectumcarcinoom_v3.0.71.pdf 
Palga-Protocol_Long-Pleurabiopt_v1.0.2.3.12.pdf 
Palga-Protocol_Longcarcinoom_v1.0.2.3.42.pdf 
 
 
 
 

Bijlage M:  Zorginformatiebouwstenen 

DCRA_2017_ZIB_concept.docx 
DLCA-L_2017_ZIB_concept.docx 
DLCA-S_2017_ZIB_concept.docx 
DLCA-R_2017_ZIB_concept.docx 
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