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Feiten 

• 1 op de 3 mensen krijgt ooit kanker  
Incidentie- en overlevingscijfers: Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door IKNL © februari 2018 (voorlopige incidentiecijfers uit 2017) 

Sterftecijfers: CBS voorlopige cijfers uit 2017  

• ≈ 110.000 nieuwe diagnoses in 2017 

• 2 MDO’s bij elke patiënt (Soncos norm) 

 

 

  ≈ 220.000 MDO’s / jaar 

 

 

=> 



Multidisciplinair overleg 



Multidisciplinair overleg MDO 

• Verzamelen van gegevens uit bronnen (onder meer): 

- Pathologie systeem 

- Radiologie systeem 

- EPD 

- Operatieverslag   

• Bespreken patiënt 

• Bepalen diagnose 

• Vaststellen beleid 

 

Actualiteit, juistheid en compleetheid van gegevens van 

essentieel belang voor juiste diagnose 

Veelal handmatig 

overtikken 

Hier ontstaat 

nieuwe informatie. 

Veelal 

ongestructureerd 

vastgelegd. 
} 



Risico’s voor patiënt 

Handmatig overtikken brengt risico’s mee. 

Tijd voor het MDO wordt gebruikt voor de werkelijke 

bespreking en niet voor de registratie. Dit kan ten koste 

van de registratie gaan. 

 

Maar: de gegevens zijn essentieel voor een goede 

diagnose van kanker en voor de keuze van de beste 

behandeling.  

 

Dus: bestaat een reëel risico op fouten in de 

diagnostisering en behandeling van kanker. 

 

 

 



Hergebruik mogelijk als……. 

 

Gestructureerd 
 

 Gestandaardiseerd 
 

 

 ! 



Decision support 

OG Richtlijn Chirurgie, mastectomie 

OG Trial NEXUS-II 

OG Predict 5-y overleving Neoadjuvant 

chemotherapie 

12-34% 

5-y overleving chirurgie 14-41% 

Patient: Isabella Strong, (01-12-1973)                                         MDO(pre-op) 

Diagnose Borst kanker  

TNM cT3a  cN1  cM0 

Morfologie/ Graad Ductaal   G3  

Receptor ER+  PR-  HER2+  

Aanbeveling                     Neoadjuvant chemotherapy 

Gegevensuitwisseling rondom MDO/EPD 

Pathologie 

PALGA Protocollen 

IIA 

Elektronisch Patientdossier (EPD) 
MDO formulier 

Decision support 

Registraties 

Radiologie 

PGO platform 

Overige bronnen 

OK verslag 



Voordelen 

• verhoogde patiënt veiligheid door middel van lagere 

foutgevoeligheid 

• adequater behandelplan door hogere kwaliteit gegevens 

• eenmalige vastlegging en meervoudig gebruik van de 

gegevens voor bijvoorbeeld shared decision making en de 

persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). 

 

 

 

• registratielast vermindering voor de zorgprofessional 

 

 



Decision support 

OG Richtlijn Chirurgie, mastectomie 

OG Trial NEXUS-II 

OG Predict 5-y overleving Neoadjuvant 

chemotherapie 

12-34% 

5-y overleving chirurgie 14-41% 

Patient: Isabella Strong, (01-12-1973)                                         MDO(pre-op) 

Diagnose Borst kanker  

TNM cT3a  cN1  cM0 

Morfologie/ Graad Ductaal   G3  

Receptor ER+  PR-  HER2+  

Aanbeveling                     Neoadjuvant chemotherapy 

Ontwikkelingen 

Pathologie 

PALGA Protocollen 

IIA 

Oncoguide 

Registraties 

Radiologie 

PGO platform 

Overige bronnen 

OK verslag 

Elektronisch Patientdossier (EPD) 
Gestandaardiseerd MDO formulier 



(Informatie)standaarden e.d. 

PA verslagen: 
- Nederlandse informatiestandaard.  

- SNOMED CT  

- HL7 

 

MDO: 
- Informatiestandaard oncologie 

- ZIB’s 

- Snomed CT 

- TNM 

- ICD-O 

- LOINC  

- HL7 FHIR 

 

 

 

 



Informatiestandaard Oncologie 

Tumor 

specifiek 

Tumorgroep 

specifiek 

Oncologie 
generiek 

Zorg 
algemeen 

Informatiestandaard oncologie 

algemeen (bestaande uit oncologie generiek en 

Zorg algemeen) 

Informatiestandaard tumorgroep-

specifiek (gecombineerde 

topografieën) (bijv. colorectaal, hoofd-hals, 

slokdarm-maag) 

Informatiestandaard tumor-specifiek 
(bijv. borstkanker, prostaatkanker, CLL) 



IKNL 

• Onafhankelijk kennis- en kwaliteitsinsituut voor oncologische en palliatieve zorg 
 

• Nederlandse Kankerregistratie (NKR) 

 

• Bevorderen van eenheid van taal in de oncologie m.b.v. informatiestandaarden 

 

• Richtlijnen 

 

 

 



www.iknl.nl 

www.linkedin.com/company/iknl 

twitter.com/iknl 


