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Informatieparagraaf 
 

1 Inleiding 
In dit document bevat informatie over de informatiestandaard mammacarcinoom aangeleverd in de vorm van een 

informatieparagraaf van een kwaliteitsstandaard. Voor de eisen aan de informatieparagraaf is het volgende document 

gebruikt: Toetsingskader kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten (versie 3.0), versie 14 januari 2020. 

 

Het document is op de volgende manier opgebouwd: 

• Hoofdstuk 2: Procesbeschrijving, waarin een beschrijving van het zorgproces mammacarcinoom wordt gegeven. In het 

zorgproces is aangegeven voor welke gebruikte gegevenssets in het zorgproces eenheid van taal is ontwikkeld. 

 

• Hoofdstuk 3: Informatiestandaard, waarin de afstemming van de informatiestandaard mammacarcinoom op andere 

standaarden zoals de TNM-classificatie, BIRADS-atlas, etc beschreven. 

 

Dit document kent daarnaast een aantal bijlagen: 

 

• Bijlage B1 bevat detaillering van de procesbeschrijving van verschillende type MDO’s die kunnen plaatsvinden in het 

zorgtraject voor mammacarcinoom. 

 

• Bijlage B2 bevat achtergrondinformatie over de aanleiding,ontwikkeling, implementatie en beheer van de 

informatiestandaard mammacarcinoom opgenomen. Deze informatie is ook te vinden is op de website van het Nationaal 

Borstkanker Overleg Nederland (NABON) en op Amigo! (beheerd door Nictiz).  

 

2 Procesbeschrijving 
In figuur 1 staat het zorgproces voor mammacarcinoom op hoofdlijnen weergegeven. In de figuur worden alleen de 

gegevenssets getoond waarvoor eenheid van taal is ontwikkeld. Zoals voor het radiologieverslag, de pathologie order, het 

pathologieverslag en het MDO-verslag. Deze gegevenssets vormen de input & output bij een stap in het zorgproces en vormen 

samen de informatiestandaard mammacarcinoom. Gegevenssets waarvoor geen eenheid van taal is ontwikkeld, zijn niet 

weergegeven in de figuur.  

 

De ontwikkeling van eenheid van taal is in 2014 gestart door de NABON richtlijncommissie en overgenomen door de NABON 

commissie standaardisering verslaglegging. Deze commissie bestaat sinds 2018 en is gestart met eenheid van taal voor het 

Multidisciplinair Overleg (MDO) en de radiologieverslaglegging. Hiervoor hebben zij een landelijke gestructureerde 

gegevensset vastgesteld voor wat er minimaal in het verslag moet staan. Deze gegevensset is afgestemd op de landelijke 

zorginformatiebouwstenen versie 2017 en de Gegevensset Oncologie Algemeen. Er is gestart met het MDO omdat hier de 

diagnose en het behandeladvies van de patiënt in overleg met de betrokken zorgverleners wordt bepaald. In het MDO worden 

de gegevens uit verschillende bronnen bij elkaar gebracht en besproken. Doordat veel gegevens hier overgetypt moeten 

worden is de wens voor gestructureerde – en waar mogelijk discrete – verslaglegging en automatisch hergebruik van gegevens 

groot. 

 

De intentie is om in de komende jaren om gegevenssets in de andere stappen van het zorgproces te ontwikkelen en hiermee 

de informatiestandaard mammacarcinoom uit te breiden. 

 

De verschillende rijen (lanen) in figuur 1 vormen de actoren (uitvoerders) van het zorgproces. De verschillende betrokken 

zorgprofessionals die betrokken zijn bij het zorgproces in het ziekenhuis,  

In de tabel wordt de figuur verder toegelicht. Er wordt een toelichting gegeven per actor van:  

• De trigger of processtap  

• De actoren 

• De getoonde gegevenssets  in figuur 1 die gebruikt en uitgewisseld worden (de zogenoemde informatiestromen) en 

waarvoor eenheid van taal is ontwikkeld . 

• In welk informatiesyste(e)m(en) deze gegevenssets vastgelegd worden  

• Een hyperlink naar relevante documentatie.

https://www.nabon.nl/standaardisatie-epd/
https://www.nabon.nl/standaardisatie-epd/
https://www.nabon.nl/werkgroep-standaardisatie-verslaglegging/
https://www.nabon.nl/werkgroep-standaardisatie-verslaglegging/
https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)
https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)
https://www.oncologienetwerken.nl/sites/default/files/2020-03/Gegevensset%20Oncologie%20Algemeen%20-%20versie%201.0_0.pdf
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Figuur 1: Het huidige zorgproces voor een patiënt met (verdenking op) mammacarcinoom op hoofdlijnen. In de figuur worden alleen de gegevenssets getoond waarvoor eenheid van taal is ontwikkeld. Zoals voor de pathologie 

order, het radiologieverslag, het pathologieverslag en het MDO-verslag. De gegevenssets waarvoor geen eenheid van taal is ontwikkeld, zijn niet weergegeven in de figuur. De verschillende rijen (lanen) vormen de actoren (uitvoerders) van het zorgproces. 

De verschillende betrokken zorgprofessionals die betrokken zijn bij het zorgproces in het ziekenhuis, zoals de radioloog, patholoog, chirurg, verpleegkundig specialist zijn samengenomen onder 1 actor Ziekenhuis/Ziekenhuizen in de figuur voor de 

overzichtelijkheid. De andere weergegeven actoren zijn: Bevolkingsonderzoek Borstkanker (BVO) en Huisarts. 
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Actor Trigger  of Processtap Toelichting actoren Informatiestrome

n 

Toelichting stap in zorgproces Gebruikte informatie-

systemen 

Relevante aanvullende documentatie 

Huisarts Knobbel, pijn, etc in de 

borst 

  De patiënt komt met klachten aan de borst 

(knobbel, pijn, etc) bij de huisarts 

 

  

Huisarts Onderzoeken patiënt 

(consult) 

  De huisarts vraagt de patiënt naar zijn 

voorgeschiedenis, klachten, etc. en onderzoekt 

de patiënt. 

 

Huisarts informatie systeem NHG richtlijn borstkanker 

 

Huisarts Stellen (differentiaal) 

diagnose 

  De huisarts noteert onder andere 

voorgeschiedenis, anamnese, uitslag van het 

lichamelijk onderzoek, etc in het 

consultverslag. 

 

Huisarts informatie systeem  

Huisarts Informeren en 

doorverwijzen patiënt 

  Indien er een verdenking op mammacarcinoom 

bestaat, verwijst de huisarts de patiënt naar 

het ziekenhuis.  

 

Huisarts informatie systeem, 

ZorgDomein 

 

 

BVO borstkanker Uitnodiging BVO 

borstkanker 

  De patiënt ontvangt een uitnodiging voor het 

bevolkingsonderzoek borstkanker (BVO) en 

komt voor het onderzoek 

  

BVO borstkanker Uitvoeren 

beeldvormend 

onderzoek 

 

Screeningsradioloog, radiodiagnostisch 

laborant, administratief medewerker 

 De zorgprofessional voert het onderzoek uit.   

BVO borstkanker Stellen (differentiaal) 

diagnose 

  De beelden en verslagen van de beeldvorming 

van het BVO  worden voor de ziekenhuizen 

beschikbaar gesteld. 

 

Radiologie informatiesysteem 

en PACS van de screening 

(Screen IT) 

Uitvoeringskader BVO borstkanker 

BVO borstkanker Informeren huisarts en 

patiënt  

Screeningsradioloog, administratief 

medewerker 

 De screeningsradioloog informeert de huisarts 

over de uitslag. Daarnaast ontvangt de patiënt 

de uitslag.  

 

Screen IT  

https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/borstkanker
https://www.rivm.nl/documenten/uitvoeringskader-bevolkingsonderzoek-borstkanker
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Actor Trigger  of Processtap Toelichting actoren Informatiestrome

n 

Toelichting stap in zorgproces Gebruikte informatie-

systemen 

Relevante aanvullende documentatie 

Ziekenhuis Inplannen afspraak 

patiënt  

Secretariaat  Het secretariaat gebruikt de verwijzing van de 

huisarts om contact op te nemen met de 

patiënt voor het plannen van een afspraak. 

 

  

Ziekenhuis Uitvoeren intake en 

diagnostiek (2e lijn) 

Verpleegkundig specialist, oncologisch 

chirurg, radiologisch laborant, radioloog, 

patholoog, nucleair geneeskundige, 

medisch nucleair werker, klinisch 

geneticus 

Input en output van 

deze processtap:  

order(s) voor 

pathologisch 

onderzoek 

 

Output: radiologisch 

verslag en 

pathologisch verslag 

Er wordt een intake van de patiënt gedaan. Er 

wordt daarnaast een order uitgezet voor 

radiologisch onderzoek, dit wordt uitgevoerd 

en verslagen. 

 

Indien er (een verdenking op) 

mammacarcinoom is, worden verdere orders 

voor aanvullend onderzoek uitgezet, 

uitgevoerd en verslagen zoals onderzoek door 

de patholoog en, klinisch geneticus, etc. 

EPD, Radiologie 

informatiesysteem, PACS, 

Pathologie 

informatiesysteem, 

informatiesysteem van de 

klinisch genetici 

De gegevensset voor de pathologie-order en 

de gegevensset voor gestructureerde 

verslaglegging voor de radiologie zijn hier 

beschikbaar. Deze zijn ontwikkeld door de 

NABON en de NVvR. 

 

De gegevensset voor gestructureerde 

verslaglegging voor de pathologie wordt 

ontwikkeld en beheerd door de NVVP en 

PALGA en is hier te vinden. 

 

Overige relevante documentatie: Landelijke 

richtlijn mammacarcinoom  

 

Ziekenhuis Uitvoeren MDO 

(MultiDisciplinair 

Overleg) 

Verpleegkundig specialist, radioloog, 

patholoog, internist-oncoloog, 

oncologisch chirurg, radiotherapeut, 

plastisch chirurg, nucleair 

geneeskundige, klinisch geneticus 

Input: Radiologisch 

verslag en 

pathologisch verslag. 

Output: MDO-verslag 

 

De patiënt wordt aangemeld voor het MDO, 

voorbereid door de zorgprofessionals en 

besproken op het MDO. 

 

Van de uitkomsten van het MDO wordt een 

MDO-verslag gemaakt. 

EPD, Radiologie 

informatiesysteem en PACS, 

Pathologie informatie 

systeem 

 

Indien MDO transmuraal 

gehouden wordt; transmurale 

MDO applicatie 

 

Voor het MDO is de gestructureerde 

gegevensset vastgesteld door de NABON. De 

gegevens die nodig zijn voor het vaststellen 

van de diagnose en behandeling verschilt per 

behandelfase (preoperatief, tijdens/na 

neoadjuvante behandeling, postoperatief en 

gemetastaseerd) en ook per 

ziektekenmerken (wel/niet gemetastaseerd). 

Daarom is voor elk type MDO een 

gegevensset ontwikkeld. Deze zijn hier te 

vinden. Daarnaast wordt een toelichting van 

de typen MDO’s gegeven in de tabel in 

bijlage B1. 

 

https://www.nabon.nl/standaardisatie-epd/
https://www.palga.nl/professionals/protocollen-(landelijke-test)/overzicht-en-updates.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/borstkanker/algemeen.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/borstkanker/algemeen.html
https://www.nabon.nl/standaardisatie-epd/
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Actor Trigger  of Processtap Toelichting actoren Informatiestrome

n 

Toelichting stap in zorgproces Gebruikte informatie-

systemen 

Relevante aanvullende documentatie 

Overige relevante documentatie: IHE 

handreiking transmuraal MDO 

mammacarcinoom 

 

Ziekenhuis Overleggen met patiënt 

(consult) 

Oncologisch chirurg, internist-oncoloog, 

radiotherapeut, plastisch chirurg, 

verpleegkundig specialist, klinisch 

geneticus 

Input: MDO-verslag  

 

 

De uitkomsten van het MDO worden met de 

patiënt besproken. In overleg met de patiënt 

wordt het behandelplan afgesproken. 

 

EPD 

 

 

Ziekenhuis Informeren huisarts  internist-oncoloog, oncologisch chirurg, 

radiotherapeut, plastisch chirurg, 

administratief medewerker 

 De huisarts wordt geïnformeerd over de 

diagnose en het behandelplan middels een 

brief 

EPD 

 

 

Ziekenhuis Behandelen patiënt  internist-oncoloog, oncologisch chirurg, 

radiotherapeut, plastisch chirurg, 

paramedische zorgverleners 

Input: MDO-verslag  

 

 

De patiënt wordt behandeld.  EPD 

Informatiesysteem van de 

radiotherapie,  

Voor medicatie: Apotheek 

informatie systeem en 

cytostatica informatiesysteem 

 

 

Ziekenhuis Uitvoeren diagnostiek 

(voor evaluatie 

behandeling) 

Oncologisch chirurg, verpleegkundig 

specialist, Radiologisch laborant, 

radioloog,  

patholoog, nucleair medewerker, 

nucleair geneeskundige, administratief 

medewerker. 

Input en output van 

deze processtap:  

order(s) voor 

pathologisch 

onderzoek 

 

Output: pathologisch 

verslag 

 

De behandeling van de patiënt wordt 

geëvalueerd aan de hand van aanvullend 

onderzoek. Als de patiënt geopereerd is, wordt 

er een pathologisch onderzoek gedaan van het 

uitgenomen weefsel 

EPD, Radiologie 

informatiesysteem en PACS, 

Pathologie informatie 

systeem 

De gegevensset voor de pathologie-order, 

komt hier beschikbaar. Deze is ontwikkeld 

door de NABON. 

 

De gegevensset voor gestructureerde 

verslaglegging voor de pathologie wordt 

ontwikkeld en beheerd door de NVVP en 

PALGA en is hier te vinden. 

 

Ziekenhuis Overleggen met patiënt 

overleggen (consult) 

Oncologisch chirurg, internist-oncoloog, , 

radiotherapeut, plastisch chirurg, 

verpleegkundig specialist 

 De uitkomsten van de behandeling en het 

aanvullend onderzoek worden met de patiënt 

besproken. Indien nodig, wordt het vervolg van 

de behandeling besproken.  

 

EPD 

 

 

https://ihe-nl.org/wp-content/uploads/2021/05/IHE_MDO_en_Addendum_17_mei_2020_StatusDefinitief.pdf
https://ihe-nl.org/wp-content/uploads/2021/05/IHE_MDO_en_Addendum_17_mei_2020_StatusDefinitief.pdf
https://ihe-nl.org/wp-content/uploads/2021/05/IHE_MDO_en_Addendum_17_mei_2020_StatusDefinitief.pdf
https://www.nabon.nl/standaardisatie-epd/
https://www.palga.nl/professionals/protocollen-(landelijke-test)/overzicht-en-updates.html
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Actor Trigger  of Processtap Toelichting actoren Informatiestrome

n 

Toelichting stap in zorgproces Gebruikte informatie-

systemen 

Relevante aanvullende documentatie 

Ziekenhuis Uitnodigen patiënt voor 

periodieke screening in 

ziekenhuis 

Secretariaat  Na de behandeling van mammacarcinoom 

wordt de patiënt op regelmatige basis 

uitgenodigd door het ziekenhuis voor een 

periodieke screening. Om te beoordelen of de 

mammacarcinoom wegblijft. 

 

EPD  

Ziekenhuis Uitvoeren periodieke 

screening  

Oncologisch chirurg, verpleegkundig 

specialist in ziekenhuis, radiotherapeut, 

radiodiagnostisch laborant, Radioloog, 

internist oncoloog, administratief 

medewerker 

 

BVO: screeningsradioloog, 

radiodiagnostisch laborant 

 Het radiologisch onderzoek voor de periodieke 

screening wordt uitgevoerd. 

EPD, Radiologie 

informatiesysteem en PACS 

 

 

Ziekenhuis Informeren patiënt Oncologisch chirurg, of verpleegkundig 

specialist in ziekenhuis of internist-

oncoloog 

 De patiënt wordt geïnformeerd over de 

uitkomsten van het radiologisch onderzoek. 

 

  

Verwijzing naar een ander ziekenhuis 

De verwijzing naar een ander ziekenhuis in hierboven niet meegenomen. Wanneer een patiënt verwezen wordt naar een ander ziekenhuis voor aanvullende diagnostiek, second opinion of 

behandeling gaat in ieder geval een verwijsbrief mee. Deze kan vergezeld zijn van aanvullend klinisch relevante gegevens zoals beeldvorming, en bijbehorende verslaglegging. 

 

3 Informatiestandaard mammacarcinoom en afstemming op bestaande standaarden 
De ontwikkelde gegevenssets zijn gebaseerd op bestaande standaarden als de zorginformatiebouwstenen (zibs) versie 2017, Gegevensset Oncologie Algemeen (GOA), en terminologiestelsels zoals 

SNOMED CT, TNM of LOINC. Voor deze afstemming is de volgende methodiek gevolgd: 

 

1. De richtlijncommissie van het NABON heeft de landelijke – geautoriseerde - tekstuele richtlijn vertaald naar beslisbomen. In een beslisboom wordt getoond welke aanbevelingen de richtlijn 

doet op basis van specifieke (eenduidig gedefinieerde) patiënt- en tumorkenmerken. Deze kenmerken vormen de uitgangsset van gegevens in de informatiestandaard mammacarcinoom, 

zie ook figuur 2. 

 

2. Deze gegevens zijn vervolgens aangevuld met klinisch relevante gegevens die niet in de beslisbomen voorkwamen, maar wel relevant zijn voor het MDO en het radiologieverslag. Hierbij 

wordt voor borging van de eenheid van taal het volgende uitgangspunt gehanteerd: Gegevens die zowel gebruikt worden in het MDO- en radiologieverslagen, de richtlijn en de beslisbomen 

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)
https://www.oncologienetwerken.nl/sites/default/files/2020-03/Gegevensset%20Oncologie%20Algemeen%20-%20versie%201.0_0.pdf
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én waarmee precies hetzelfde bedoeld wordt, moeten overal volgens dezelfde definitie gebruikt worden. Dus hetzelfde datatype, eenheid en onderliggende internationale SNOMED CT 

codering. De tumordiameter moet bijvoorbeeld overal vastgelegd worden met eenheid cm (en niet mm). 

 

Voor de informatiestandaard mammacarcinoom is hieronder een overzicht gegeven op welke standaarden is afgestemd: 

 

Standaard Beheerder Toelichting 

Zorginformatiebouwstenen Nictiz Een zorginformatiebouwsteen (zib) definieert een klinisch concept zodanig, 

dat deze als bouwsteen bruikbaar is in verschillende zorgsituaties en -

informatiesystemen. Zibs vormen daarmee de basis voor standaardisatie 

van zorginformatie. 

Gegevensset Oncologie Algemeen Regionale Oncologienetwerken De Gegevensset Oncologie Algemeen bevat oncologie-generieke gegevens 

waarvan de verwachting is dat deze in ieder oncologisch zorgproces 

klinisch relevant zijn. 

Landelijke richtlijn Landelijke richtlijncommissie van het NABON De richtlijn is te vinden op www.richtlijnendatabase.nl 

Landelijke pathologieprotocollen voor mammacarcinoom NVVP en PALGA Pathologen werken door middel van landelijke protocollen: voor iedere 

patiënt, in elk ziekenhuis in Nederland wordt dezelfde informatie 

verzameld en op een duidelijke en overzichtelijke manier gepresenteerd.  

Zie ook palga.nl/professionals/profession/protocollen/ 

Internationale standaard ACR BI-RADS atlas American College of Radiology. De Nederlandse 

vertaling hiervan wordt beheerd door de NVVR/DCBI 

Door een uniforme verslaglegging en werkwijze wordt communicatie 

verbeterd, het overleg tussen ziekenhuizen vergemakkelijkt en 

wetenschappelijk onderzoek eenvoudiger. Zie ook: 

radiologen.nl/secties/mammaradiologie 

Dataset bevolkingsonderzoek borstkanker RIVM De dataset is beschikbaar op ART-DECOR: https://decor.nictiz.nl/ART-

DECOR/decor-project--rivmbk-- 

TNM classificatie Union for International Cancer Control's (UICC)  

WHO tumor classificatie World Health Organization (WHO)  

International Classification of Diseases for Oncology, 3rd 

Edition (ICD-O-3) 

World Health Organization (WHO)  

SNOMED-CT medisch terminologiestelsel SNOMED-CT international. In Nederland is Nictiz het 

National Release Center (NRC) van SNOMED 

SNOMED CT is een medische standaard voor het documenteren 
en coderen van medische gegevens. SNOMED CT bestaat uit een 
verzameling medische termen die zijn gecodeerd om door een 
computer verwerkt te worden. Het omvat gebieden als ziektes, 
symptomen, verrichtingen, behandelingen, apparatuur en 
medicatie.  

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)
https://www.oncologienetwerken.nl/sites/default/files/2020-03/Gegevensset%20Oncologie%20Algemeen%20-%20versie%201.0_0.pdf
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/borstkanker/algemeen.html
https://www.palga.nl/professionals/protocollen/
https://www.radiologen.nl/system/files/bestanden/documenten/nederlandse_bewerking_acr_bi-rads_atlas_2013.pdf
https://www.rivm.nl/bevolkingsonderzoek-borstkanker
https://www.uicc.org/resources/tnm
https://tumourclassification.iarc.who.int/welcome/
https://www.who.int/standards/classifications/other-classifications/international-classification-of-diseases-for-oncology
https://www.who.int/standards/classifications/other-classifications/international-classification-of-diseases-for-oncology
https://www.nictiz.nl/standaardisatie/terminologiecentrum/snomed-ct/
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In de figuur hieronder is de gebruikte methodiek schematisch toegelicht. In elke use case (MDO-, radiologieverslaglegging, beslisbomen) wordt een deel van de gegevens uit de informatiestandaard 

gebruikt. De gegevenssets voor de use cases zijn overlappend omdat zij voor een deel dezelfde gegevens gebruiken. In bijna elke use case is bijvoorbeeld de tumordiameter, klierstatus, leeftijd en 

TNM classificatie van belang. De gehele informatiestandaard is te vinden op ART-DECOR en tevens als Excel te downloaden via https://www.nabon.nl/standaardisatie-epd/.

 
Figuur 2. Methodiek voor ontwikkeling van informatiestandaard mammacarcinoom schematisch toegelicht: Van zorgtraject, landelijke richtlijn naar usecases voor gestructureerde registratie en 

gegevensuitwisseling en informatiestandaard. 

http://decor.nictiz.nl/decor/services/ProjectIndex?prefix=onco-mamma-new-&format=html&language=&ui=nl-NL
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B1 Toelichting verschillende type MDO’s 
 

Voor het MDO is de gestructureerde gegevensset vastgesteld door de NABON commissie standaardisatie verslaglegging. De 

gegevens die nodig zijn voor het vaststellen van de diagnose en maken behandelplan verschilt per MDO (preoperatief, 

tijdens/na neoadjuvante behandeling, postoperatief en in gemetastaseerde setting). Daarom is per type MDO een 

(unieke)gegevensset ontwikkeld. Deze gegevenssets zijn hier te vinden. Hieronder wordt toegelicht welk type MDO voor welke 

patiëntgroep in welke behandelfase is bedoeld. 

 

 

Type MDO Beschrijving patiëntengroep 

MDO Preoperatief Bedoeld voor de voorbereiding en bespreking van de volgende patiëntgroepen:    

• Nieuwe patiënten met een verdenking op een maligne afwijking en/of positieve lymfeklieren.  

• Bestaande patiënten die reeds behandeld zijn voor mammacarcinoom en waarbij een verdenking is 

op een nieuwe primaire tumor of een recidief. 

• Patiënten met een high risk lesion in de borst of onzeker benigne/maligne diagnoses voor bepalen 

verdere beleid. 

 

Opmerkingen:  

• Patiënten, waarvan voorafgaand aan het MDO bekend is dat zij metastasen hebben, worden 

besproken met de gegevensset voor het MDO gemetastaseerd.  

 

MDO Neoadjuvant Bedoeld voor de voorbereiding en bespreking van de volgende patiëntgroepen:  

• Patiënten die neoadjuvant en curatief worden behandeld en tussentijds worden besproken. Dit kan 

na 3 of 4 kuren afhankelijk van het ziekenhuis. 

• Patiënten die neoadjuvant en curatief worden behandeld, na het afronden van de kuren. Ook dit 

verschilt per ziekenhuis. 

 

MDO Postoperatief Bedoeld voor de voorbereiding en bespreking van de volgende patiëntgroepen:  

• Patiënten die geopereerd zijn aan een primaire tumor en/of lymfeklieren en/of metastasen en/of 

recidief. 

• Patiënten die een re-excisie hebben gehad. 

 

MDO 

Gemetastaseerd 

& palliatief 

Bedoeld voor de voorbereiding en bespreking van de volgende patiëntgroepen:  

• Nieuwe patiënten die primair gemetastaseerd zijn en palliatief worden behandeld 

• Bestaande patiënten die behandeld worden of in het verleden behandeld zijn voor mammacarcinoom 

waarbij een verdenking op metatsasen bestaat of waarbij reeds metastasen gevonden worden en 

die palliatief behandeld worden. 

 

  

https://www.nabon.nl/standaardisatie-epd/
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B2 Achtergrondinformatie 
Deze achtergrondinformatie is tevens te vinden op de NABON website, pagina Informatiestandaard. 

B2.1 Aanleiding ontwikkeling informatiestandaard mammacarcinoom 
Dezelfde gegevens voor een patiënt met mammacarcinoom in een ziekenhuis moeten tot wel 40 keer opnieuw ingevoerd 

worden. Het gevolg: meer risico op fouten en onnodig veel administratie. In juni 2018 startte het NABON (Nationaal 

Borstkanker Overleg Nederland) daarom met de commissie standaardisatie verslaglegging van het NABON1 voor het maken 

van landelijke afspraken over eenheid van taal bij mammacarcinoom.  

 

De commissie heeft als doel de eenheid van taal in de dossiervoering voor mammacarcinoompatiënten in de verschillende 

zorginformatiesystemen en de (automatische) gegevensuitwisseling tussen zorginformatiesystemen in Nederland verbeteren. 

De eerste stap hiervoor was het ontwikkelen van de informatiestandaard mammacarcinoom. De informatiestandaard 

mammacarcinoom is gepubliceerd op het platform ART-DECOR van Nictiz. Aanvullende informatie is te vinden op de NABON-

website en op Amigo!. 

B.2.2 Huidige implementatie van de informatiestandaard mammacarcinoom 

De standaard voor de verslaglegging van het MDO mammacarcinoom en de radiologie is geïmplementeerd in Chipsoft 

standaard content versie 6.2 en hoger.  

B2.3 Beheerproces 

Informatiestandaarden veranderen op regelmatige basis. Het vaststellen van de informatiestandaard mammacarcinoom is 

daarmee geen eenmalige exercitie maar een cyclus, die op geordende wijze afgehandeld wordt. De informatiestandaard wordt 

beheerd door de multidisciplinaire NABON commissie Standaardisering verslaglegging, bestaande uit gemandateerde 

zorgverleners van de verschillende Nederlandse ziekenhuizen ondersteund door een secretaris en klinisch informaticus van 

IKNL.  

 

Beheercyclus 

In de tabel hieronder staat weergegeven uit welke stappen de beheercyclus bestaat: 

• Nr • Wat • Door wie • Frequentie 

1.  • Opstellen en indienen wijzigingsverzoek 
• Gebruikers, leveranciers, 

overige belanghebbenden 
• continu 

2.  • Intake en analyse wijzigingsverzoek  • Beheerders • continu 

3.  • Besluitvorming over wijzigingsverzoek  • Kerngroep • continu 

4.  
• Informeren indiener wijzigingsverzoek over besluit en 

archivering wijzigingsverzoek 
• Beheerders • continu 

5.  
• Doorvoeren van de geaccordeerde wijzigingsverzoeken 

in testomgeving  
• Beheerders • Max 3 keer per jaar 

6.  • Accorderen van nieuwe versie in testomgeving • Kerngroep • Max 3 keer per jaar  

7.  • Publiceren van de nieuwe versie • Beheerders • Max 3 keer per jaar  

 

 

1 De richtlijncommissie die de kwaliteitsstandaard mammacarcinoom beheert is tevens onderdeel van het NABON. 

https://www.nabon.nl/standaardisatie-epd/
https://www.nabon.nl/werkgroep-standaardisatie-verslaglegging/

