
 

 

Algemene gegevens Voorbereiding en bespreking MDO Borstkanker  
In deze paragraaf staan de algemene vragen (data-items) van de MDO-verslaglegging voor Borstkanker, die relevant zijn voor elke behandelfase (preoperatief, neoadjuvant, postoperatief en 

gemetastaseerd & palliatief). 

Sectie /data-item Datatype/ 

waardenlijst 

Multiselect? Condities Relatie met generieke 

bouwstenen of 

gegevenssets? 

Bron? Opmerkingen 

Sectie A1 Algemene 

gegevens 

      

Naam patiënt Tekst   -ZIB Patiënt, container 

Naamgegevens of 

gegevenselement 

PatientID.  

-Onderdeel van generieke 

gegevensset oncologie 

(Naam) 

 Ipv naam kan ook patientID gebruikt worden. De 

meeste zorginformatiesystemen hebben hier handige 

functionaliteit voor 

Geboortedatum Datum   -ZIB Patiënt, 

gegevenselement 

Geboortedatum  

-Onderdeel van algemene 

patiëntgegevens van 

generieke gegevensset 

oncologie (Geboortedatum) 

 Aanvullende patiëntgegevens die men mogelijk tijdens 

het MDO ook wil kunnen raadplegen zijn bijvoorbeeld 

leeftijd en geslacht. 

Sectie A2 Verwijs-

gegevens (indien 

relevant) 

      

Verwijzer Tekst   ZIB Zorgverlener, container 

Naamgegevens 

 Ipv naam kan ook bijv BIG nr gebruikt worden. De 

meeste zorginformatiesystemen hebben hier handige 

functionaliteit voor. 

Type verwijzer Waardenlijst      

Reden verwijzing Tekst      

  



 

 

Sectie A3 Voorgeschie-

denis, anamnese, LO en 

AO 

      

Relevante 

voorgeschiedenis 

Tekst   Onderdeel van generieke 

gegevensset oncologie  

  

Eerdere (relevante 

behandelingen) 

Tekst   -ZIB Verrichting 

- Onderdeel van generieke 

gegevensset oncologie  

  

Anamnese Tekst   -Hier is een relatie met 

meerdere ZIBs zoals 

Familie anamnese, 

Tabakgebruik 

-Onderdeel van generieke 

gegevensset oncologie 

(Familie en sociale 

anamnese) 

  

Sectie A.3. Hormonale 

status & zwangerschap 

      

Zwanger Waardenlijst      

Menopauzale status Waardenlijst      

       

Voorkeur patiënt Tekst   Onderdeel van generieke 

gegevensset oncologie 

(wens en verwachting 

patiënt) 

  

Lichamelijk onderzoek Tekst      

WHO Performance status Waardenlijst   Onderdeel van generieke 

gegevensset oncologie 

(Performance state) 

  

Aanvullend onderzoek Tekst      

  



 

 

Sectie A4 Algemene 

gegevens MDO-

voorbereiding 

      

Aanvrager Tekst   ZIB Zorgverlener, container 

Naamgegevens of 

gegevenselement BIG 

 Ipv naam kan ook zorgverleners ID’s gebruikt worden. De meeste 

zorginformatiesystemen hebben hier handige functionaliteit voor 

Vraagstelling Tekst      

Datum MDO Datum      

Sectie A4 Conclusie en 

Beleid 

      

Conclusie Tekst   Onderdeel van generieke 

gegevensset oncologie 

(conclusie) 

 Gewenst is dat de tekst in de conclusie op basis van de gestructureerd 

geregistreerde gegevens in de MDO-verslaglegging automatisch wordt 

gegenereerd. Over het algemeen is dergelijke functionaliteit beschikbaar 

in een zorginformatiesysteem. De automatisch gegenereerde tekst in de 

conclusie moet aangevuld kunnen worden door de zorgverlener met 

aanvullend relevante informatie. 

(Voorgesteld) Beleid Tekst   Onderdeel van generieke 

gegevensset oncologie 

(voorgesteld beleid) 

 Net als voor de conclusie is het gewenst dat de tekst in het veld 

voorgesteld beleid automatisch gegenereerd kan worden op basis van 

de gestructureerd geregistreerde data-items/vragen die betrekking 

hebben op het beleid. In het MDO preoperatief zijn dat bijvoorbeeld 

Aanvullende beeldvorming, Pathologie-onderzoek, Operatie tumor en 

lymfeklieren en therapie. De automatisch gegenereerde tekst in beleid 

moet aangevuld kunnen worden door de zorgverlener met aanvullend 

relevante informatie. Over het algemeen is dergelijke functionaliteit 

beschikbaar in een zorginformatiesysteem.   

Afwijken richtlijn Waardenlijst      

Motivatie afwijken richtlijn 

 

Waardenlijst X Wordt getoond wanneer 

Afwijken richtlijn = ja 

   

Advies klinische studie Waardenlijst       

Klinische studie Tekst  Wordt alleen getoond 

wanneer Advies klinische 

studie = ja 

Onderdeel van generieke 

gegevensset oncologie 

(klinische studie) 

 Ipv tekst kan dit data-item ook ingericht worden met een waardenlijst van 

lopende actuele studies in de zorginstelling. 

Verwijzing Waardenlijst X     

Herbespreken Waardenlijst      

  



 

 

Sectie A5 Algemene 

gegevens MDO 

bespreking 

      

Voorzitter Tekst   ZIB Zorgverlener, container 

Naamgegevens of 

gegevenselement BIG 

 Ipv naam kan ook zorgverleners ID gebruikt worden. De meeste 

zorginformatiesystemen hebben hier handige functionaliteit voor 

Aanwezigen Tekst   ZIB Zorgverlener, container 

Naamgegevens of 

gegevenselement BIG 

 Ipv namen kunnen ook zorgverleners ID’s gebruikt worden. De meeste 

zorginformatiesystemen hebben hier handige functionaliteit voor 

Datum MDO Datum      


