
Beste DHNA-gebruiker,
 
Vanaf 03-01-2018 gaat de DHNA-2018 live. Hieronder vindt u het wijzigingsdocument. 
De bijbehorende documentatie voor alle details van onderstaande wijzigingen is vanaf heden te downloaden via de website van MRDM (https://mrdm.
nl/showcase/downloaden).
 
De grootste inhoudelijke wijzigingen voor 2018 voor deze registratie zijn:
 
- Vanaf 2018 zal voor het registreren van het tumorstadium de TNM8-classificatie worden doorgevoerd in de DHNA. (Zie hieronder voor meer info)
- Vanaf 2018 worden ook palliatieve patiënten geregistreerd in de DHNA door de medici. (Zie hieronder voor meer info)
- Vanaf 2018 zullen de paramedici in Survey registreren in een losse, zelf aan te maken dataset. Dit heeft als grootste voordeel dat zij direct hun patiënten kunnen 
registreren, en niet meer hoeven te wachten tot de medische gegevens zijn ingevuld. Zij registreren alleen patiënten die daadwerkelijk gezien zijn.  
 
Belangrijk: In de DHNA-2018 zullen alle patiënten vanaf 2018 worden geregistreerd. Of een patiënt tot het registratiejaar 2018 behoort bepaalt u op basis van de startdatum 
van de eerste behandeling. Indien er bij palliatieve patiënten geen behandeling wordt gestart, is de MDO-datum leidend. De gegevens van reeds ingevoerde patiënten van 
voor 2018 worden niet overgenomen in de DHNA-2018. Voor het registreren van patiënten uit het registratiejaar 2017 (of eerder) blijft de oude Survey ook beschikbaar. Dit 
houdt in dat er gelijktijdig 2 versies beschikbaar zijn van de DHNA. Let daarom goed op in welke versie u uw patiënt registreert.
 
TNM8
Bij de overgang van TNM-7 naar TNM-8 vragen wij u om te controleren volgens welke versie het tumorstadium in uw elektronisch patiëntendossier wordt vastgelegd. Naast 
het T-stadium, N-stadium en M-stadium, is nieuw in de TNM-8 dat de HPV- en EVB-status worden meegenomen voor de bepaling van het stadium. Deze worden voortaan 
dus ook uitgevraagd.
 
Registratie palliatieve patiënten
Door de Clinical Audit Board is besloten om vanaf 2018 ook de palliatieve patiënten te registreren. Belangrijk is dus om deze patiënten voortaan ook te identificeren. Voor 
palliatieve patiënten zullen de patiëntgegevens, anamnese en behandeling worden vastgelegd volgens het format van Survey. Voor palliatieve patiënten hoeven géén 
paramedische gegevens worden ingevuld. En voorlopig ook geen (e-mailadres voor) PROM’s.  
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de servicedesk:
E: dica-servicedesk@mrdm.nl
T: 088-57 000 10 (te bereiken op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur)

Change 
nummer

Type 
change

Dataset Sectie Variabele 
naam/optieset nummer

Variabele label Functionele omschrijving

1 Invoegen anamnese verwijzing anamnese/dateerstaf Datum eerste afspraak 
bij dit ziekenhuis:

De gebruiker krijgt voortaan een waarschuwing als de datum van 
eerste polibezoek voor de verwijsdatum ligt, om te controleren of 
dit wel juist is. 

2 Invoegen anamnese patientkenmerken anamnese/packyears Aantal pack years: Indien een waarde van >100 is ingevuld, wordt een waarschuwing 
weergegeven en gevraagd om te controleren of dit klopt. 



3 Bewerken anamnese neurologisch sectie/neurologisch I.v.m. een verkeerde formulering is deze sectie aangepast van 
'Neurologisch complicaties' naar 'Neurologische morbiditeit'. 

4 Bewerken anamnese neurologisch anamnese/comneu1 Beroerte Verduidelijking van de vraag. 
Eerst: 'Beroerte' 
Nieuw: 'Beroerte (CVA en TIA)'

5 Bewerken anamnese neurologisch anamnese/comneu3 Verlamming Verduidelijking van de vraag. 
Eerst: 'Verlamming'
Nieuw: 'Verlamming (paralyse)'

6 Verwijdere
n

episode diagnose episode/perstaintake2 Is de performance status 
aan de hand van 
WHO/ECOG status bij 
intake geregistreerd

Deze vraag is samengevoegd met de vraag 'Wat is de 
performance status?' en vervalt daarom. 

7 Bewerken episode diagnose episode/persta Wat is de performance 
status?

Performance score: De optie 'dood' is verwijderd omdat een 
patiënt bij intake niet reeds overleden kan zijn. 

8 Bewerken episode diagnose episode/persta Wat is de performance 
status?

Verduidelijking van de vraag door toevoeging van 'bij intake', dit 
in verband met het verwijderen van een eerdere vraag over de 
performance score. 

9 Verwijdere
n

episode diagnose episode/perstadat Datum waarop 
performance status 
gemeten is

Verwijderen van variabele i.v.m. vermindering van de 
registratielast en onvoldoende toegevoegde waarde. 

10 Verwijdere
n

episode diagnose episode/diagdoor Is de diagnostiek in uw 
ziekenhuis uitgevoerd?

Verwijderen van variabele i.v.m. vermindering van de 
registratielast en onvoldoende toegevoegde waarde. 

11 Verwijdere
n

episode diagnose episode/diagdoorloc Waar is de diagnostiek 
uitgevoerd?

Verwijderen van variabele i.v.m. vermindering van de 
registratielast en onvoldoende toegevoegde waarde. 

12 Verwijdere
n

episode diagnose episode/diaggerevdoor Is de diagnostiek in uw 
ziekenhuis gereviseerd?

Verwijderen van variabele i.v.m. vermindering van de 
registratielast en onvoldoende toegevoegde waarde. 

13 Bewerken episode diagnose episode/datbiopt Incidentie datum/datum 
biopt:

Verduidelijking van de vraag door middel van aanpassen van de 
vraag en de helptekst. 

Bewerken episode diagnose episode/datbiopt Incidentie datum/datum 
biopt:

Deze variabele is erg belangrijk voor koppeling en controle van 
gegevens en is daarom verplicht (geworden). 

14 Verwijdere
n

episode diagnose episode/ctstadium Wat is het cT stadium 
van de primaire tumor?

Vanaf 2018 wordt de TNM-classificatie versie 8 doorgevoerd, 
hiervoor zijn nieuwe variabelen aangemaakt. Deze oude variabele 
is daarom verwijderd. 

15 Verwijdere
n

episode diagnose episode/cnstadium Wat is het cN stadium 
van de primaire tumor?

Vanaf 2018 wordt de TNM-classificatie versie 8 doorgevoerd, 
hiervoor zijn nieuwe variabelen aangemaakt. Deze oude variabele 
is daarom verwijderd. 



16 Verwijdere
n

episode diagnose episode/cmstadium Wat is het cM stadium 
van de primaire tumor?

Vanaf 2018 wordt de TNM-classificatie versie 8 doorgevoerd, 
hiervoor zijn nieuwe variabelen aangemaakt. Deze oude variabele 
is daarom verwijderd. 

17 Invoegen episode diagnose episode/tnm8ct cT stadium van de 
primaire tumor volgens 
TNM8

Vanaf 2018 wordt de TNM-classificatie versie 8 doorgevoerd, 
hiervoor is deze nieuwe variabele aangemaakt. 

18 Invoegen episode diagnose episode/tnm8cn cN stadium van de 
primaire tumor volgens 
TNM8

Vanaf 2018 wordt de TNM-classificatie versie 8 doorgevoerd, 
hiervoor is deze nieuwe variabele aangemaakt. 

19 Invoegen episode diagnose episode/tnm8cm cM stadium van de 
primaire tumor volgens 
TNM8

Vanaf 2018 wordt de TNM-classificatie versie 8 doorgevoerd, 
hiervoor is deze nieuwe variabele aangemaakt. 

20 Bewerken episode diagnose episode/tnm8cn cN stadium van de 
primaire tumor volgens 
TNM8

Vanaf 2018 wordt de TNM-classificatie versie 8 doorgevoerd, 
hiervoor is deze optieset aangepast.

21 Invoegen episode diagnose episode/hpvstatus p16-status van de patiënt 
(HPV-status)

Vanaf 2018 wordt de TNM-classificatie versie 8 doorgevoerd, 
hiervoor is deze nieuwe variabele aangemaakt. 

22 Invoegen episode diagnose episode/ebvstatus EBV-status van de 
patiënt

Vanaf 2018 wordt de TNM-classificatie versie 8 doorgevoerd, 
hiervoor is deze nieuwe variabele aangemaakt. 

23 Invoegen episode diagnose episode/hpvstatus p16-status van de patiënt 
(HPV-status)

Nieuwe optieset bij de variabelen HPV- en EBV-status. 

24 Bewerken episode mdobehand episode/preopmdtdate Datum patiënt 
besproken in MDO:

Verduidelijking van de vraag. 

25 Verwijdere
n

episode mdobehand episode/opzetbevestig Weet u het zeker?
De patiënt komt niet in 
aanmerking voor de 
registratie, de patiënt 
wordt niet curatief 
behandeld. Indien dit niet 
correct is, ga terug naar 
de vorige vraag om de 
gegevens aan te passen. 
Klik op <b>OK</b> indien 
de ingevoerde gegevens 
correct zijn en <b>patiënt 
inderdaad niet mee gaat 
in registratie</b>.

Vanaf 2018 worden ook de palliatieve patiënten in de DHNA 
geregistreerd. Deze variabele is daarom verwijderd. 



27 Bewerken episode mdobehand episode/behche Chemotherapie Deze sectie wordt 'systemische therapie' genoemd, omdat 
'chemotherapie' de inhoud niet meer dekt, nu andere soorten 
systemische therapie zijn toegevoegd. 

28 Verwijdere
n

episode chirurgie episode/chirtyp Is/zijn er type(n) chirurgie 
toegepast?

Verwijderen van variabele i.v.m. vermindering van de 
registratielast en onvoldoende toegevoegde waarde. 

29 Bewerken episode chirurgie episode/chiq238a Welke reconstructie is 
gebruikt voor intraorale 
reconstructie (niet voor 
donorsite)?

Verduidelijking van de vraag. 

30 Bewerken episode chirurgie episode/chiq238a7 Welke reconstructie is 
gebruikt voor intraorale 
reconstructie (niet voor 
donorsite)? Overig, 
namelijk:

Verduidelijking van de vraag. 

31 Bewerken episode chirurgie episode/chiq238a7 Welke reconstructie is 
gebruikt voor intraorale 
reconstructie (niet voor 
donorsite)? Overig, 
namelijk:

Het invulveld om overige reconstructie te specificeren ging niet 
open als de opties 'Overig, namelijk:' was geselecteerd maar bij 
een ander antwoord. Dit was fout en is nu aangepast. 

32 Verwijdere
n

episode chirurgie episode/chiq243a Wat is de pT stadium van 
de primaire tumor?

Vanaf 2018 wordt de TNM-classificatie versie 8 doorgevoerd, 
hiervoor zijn nieuwe variabelen aangemaakt. Deze oude variabele 
is daarom verwijderd. 

33 Verwijdere
n

episode chirurgie episode/chiq243b Wat is de pN stadium van 
de primaire tumor?

Vanaf 2018 wordt de TNM-classificatie versie 8 doorgevoerd, 
hiervoor zijn nieuwe variabelen aangemaakt. Deze oude variabele 
is daarom verwijderd. 

34 Verwijdere
n

episode chirurgie episode/chiq243c Wat is de pM stadium 
van de primaire tumor?

Vanaf 2018 wordt de TNM-classificatie versie 8 doorgevoerd, 
hiervoor zijn nieuwe variabelen aangemaakt. Deze oude variabele 
is daarom verwijderd. 

35 Invoegen episode chirurgie episode/tnm8pt pT stadium van de 
primaire tumor volgens 
TNM8

Vanaf 2018 wordt de TNM-classificatie versie 8 doorgevoerd, 
hiervoor is deze nieuwe variabele aangemaakt. 

36 Invoegen episode chirurgie episode/tnm8pn pN stadium van de 
primaire tumor volgens 
TNM8

Vanaf 2018 wordt de TNM-classificatie versie 8 doorgevoerd, 
hiervoor is deze nieuwe variabele aangemaakt. 

37 Invoegen episode chirurgie episode/tnm8pm pM stadium van de 
primaire tumor volgens 
TNM8

Vanaf 2018 wordt de TNM-classificatie versie 8 doorgevoerd, 
hiervoor is deze nieuwe variabele aangemaakt. 



38 Invoegen episode chirurgie episode/hpvstatuspost p16-status van de patiënt 
(HPV-status)

Vanaf 2018 wordt de TNM-classificatie versie 8 doorgevoerd, 
hiervoor is deze nieuwe variabele aangemaakt. 

39 Invoegen episode chirurgie episode/ebvstatuspost EBV-status van de 
patiënt

Vanaf 2018 wordt de TNM-classificatie versie 8 doorgevoerd, 
hiervoor is deze nieuwe variabele aangemaakt. 

40 Bewerken episode chirurgiecompl episode/chirnabl Is er een nabloeding 
opgetreden binnen 30 
dagen na de eerste 
ingreep?

Om de opties conform de (inter)nationaal veel gebruikte Clavien-
Dindo-classificatie zo compleet mogelijk te maken zijn de opties 
'graad CD4' en  'graad CD5' toegevoegd.  

41 Bewerken episode chirurgiecompl episode/chirchyluslek Is er een chyluslekkage 
opgetreden  binnen 30 
dagen na de eerste 
ingreep?

Om de opties conform de (inter)nationaal veel gebruikte Clavien-
Dindo-classificatie zo compleet mogelijk te maken zijn de opties 
'graad CD4' en  'graad CD5' toegevoegd.  

42 Bewerken episode chirurgiecompl episode/chirwonddeh Is er een 
wonddehiscentie 
opgetreden  binnen 30 
dagen na de eerste 
ingreep?

Om de opties conform de (inter)nationaal veel gebruikte Clavien-
Dindo-classificatie zo compleet mogelijk te maken zijn de opties 
'graad CD4' en  'graad CD5' toegevoegd.  

44 Bewerken episode chemotherapie episode/chem1type Behandeling 
chemotherapie: - 1 : Type

Toevoegen van nieuwe therapieën als optie: nivolumab, 
ipilimumab en avelumab. 

45 Bewerken episode chemotherapie episode/chem1interval Behandeling 
chemotherapie: - 1 : 
Interval

Toevoegen van nieuw behandelinterval als optie: 2-wekelijks.

46 Bewerken episode chemotherapie sectie chemotherapie nvt Deze sectie wordt 'systemische behandeling' genoemd, omdat 
'chemotherapie' de inhoud niet meer dekt, nu andere soorten 
systemische therapie zijn toegevoegd. 

47 Bewerken episode chemotherapie episode/chemolocatie Waar is de 
chemotherapie 
uitgevoerd?

In deze vraag wordt voortaan 'systemische behandeling' gebruikt, 
omdat 'chemotherapie' de inhoud niet meer dekt, nu andere 
soorten systemische therapie zijn toegevoegd. 

48 Bewerken episode chemotherapie episode/chemdate Datum eerste 
chemotherapie:

In deze vraag wordt voortaan 'systemische behandeling' gebruikt, 
omdat 'chemotherapie' de inhoud niet meer dekt, nu andere 
soorten systemische therapie zijn toegevoegd. 

49 Bewerken episode chemotherapie episode/chem1type Behandeling 
chemotherapie: - 1 : Type

In deze vragen wordt voortaan 'systemische behandeling' 
gebruikt, omdat 'chemotherapie' de inhoud niet meer dekt, nu 
andere soorten systemische therapie zijn toegevoegd. 



50 Bewerken episode chemotherapie episode/chemaf Heeft de patiënt de 
behandeling met 
chemotherapie 
afgemaakt?

In deze vraag wordt voortaan 'systemische behandeling' gebruikt, 
omdat 'chemotherapie' de inhoud niet meer dekt, nu andere 
soorten systemische therapie zijn toegevoegd. 

51 Bewerken episode chemotherapie episode/chemafdate Datum laatste 
chemotherapie:

In deze vraag wordt voortaan 'systemische behandeling' gebruikt, 
omdat 'chemotherapie' de inhoud niet meer dekt, nu andere 
soorten systemische therapie zijn toegevoegd. 

52 Bewerken episode chirurgiecompl episode/chirwondinf Is er een wondinfectie 
opgetreden  binnen 30 
dagen na de eerste 
ingreep?

Vraagstelling conformeren aan de andere vragen betreffende 
complicaties.  

55 Bewerken episode logopedie episode/logopreden Reden dat de patient pre-
operatief is gezien door 
de logopedist:

Uitbreiding van de opties omdat soms meerdere antwoorden 
mogelijk waren. 

56 Bewerken episode logopedie episode/logoonreden Reden dat de patient 
vóór ontslag is gezien 
door de logopedist:

Uitbreiding van de opties omdat soms meerdere antwoorden 
mogelijk waren. 

57 Bewerken episode psychologischezorg episode/psycsign Heeft er psychologische 
signalering mbv 
Lastmeter / OncoQuest 
computersysteem 
plaatsgevonden bij de 
patiënt?

Deze vraag in de sectie psychologische zorg is voortaan niet meer 
conditioneel en dient bij het aanmaken van een dataset 
psychologische zorg voortaan altijd te worden. 

58 Bewerken episode signalering episode/psychsigfllwuit Uitslag signalering: Helptekst is aangepast ter verduidelijking. 

59 Bewerken episode signalering episode/psycsignverwfll
w

Er is doorverwezen naar: Uitbreiding optieset.

60 Bewerken episode signalering episode/paramediwaar Waar heeft de patiënt na 
de behandeling de zorg 
ontvangen?

Uitbreiding en verduidelijking optieset. 

61 Bewerken followupmedi followupjaarlijks followupmedi/fllwresidu
4

Metastase Verduidelijking van de vraag. 

62 Bewerken followupmedi followupjaarlijks followupmedi/fllwresidu
5

2e primaire Verduidelijking van de vraag. 

65 Bewerken anamnese verwijzing anamnese/dateerstaf Datum eerste afspraak 
bij dit ziekenhuis:

Deze variabele is erg belangrijk voor koppeling en controle van 
gegevens en daarom is de optie 'onbekend' niet meer mogelijk. 

66 Bewerken anamnese verwijzing anamnese/dateerstaf Datum eerste afspraak 
bij dit ziekenhuis:

Deze variabele is erg belangrijk voor koppeling en controle van 
gegevens en is daarom verplicht (geworden). 



99 Verwijdere
n

episode chirurgie episode/chirbevestig Zijn bovenstaande 
gegevens in deze sectie 
geaccordeerd?

Variabele verwijderen in verband met overbodig accorderen. 

100 Verwijdere
n

episode chemotherapie episode/chemobevestig Zijn bovenstaande 
gegevens in deze sectie 
geaccordeerd?

Variabele verwijderen in verband met overbodig accorderen. 

101 Verwijdere
n

episode radiotherapie episode/radiobevestig Zijn bovenstaande 
gegevens in deze sectie 
geaccordeerd?

Variabele verwijderen in verband met overbodig accorderen. 

102 Bewerken psychzorg psychologischezorgnieuwpsychzorg/psycsigndate
1

Op welke datum heeft 
psychologische screening 
plaatsgevonden?

Variabele wordt dataset-key voor de dataset psychzorg. 

103 Verwijdere
n

episode mdobehand mdobevestig Zijn bovenstaande 
gegevens in deze sectie 
geaccordeerd?

Variabele verwijderen in verband met overbodig accorderen. 

104 Verwijdere
n

episode diagnose diagnosebevestig Zijn bovenstaande 
gegevens in deze sectie 
geaccordeerd?

Variabele verwijderen in verband met overbodig accorderen. 

105 Bewerken episode mdobehand episode/opzet Wat is de opzet van de 
behandeling?

Ter verduidelijking is deze tekst toegevoegd. Met name omdat 
tegenwoordig ook palliatief behandelde patiënten worden 
geregistreerd. 

164 Bewerken anamnese bodyweight anamnese/combody Is er sprake van obesitas 
met een BMI >38?

Opties 9=Onbekend en 6=Niet geregistreerd in EPD zijn 
verwijderd

165 Bewerken episode logopreden optieset 288 Reden dat de patient pre-
operatief is gezien door 
de logopedist:

Optie 3=in verband met interventie was fout (was hetzelfde als 
optie 2=ja, ivm interventie), dit moet optie ja, ivm baseline zijn

168 Bewerken episode chemotherapie episode/chem1dosis Behandeling 
chemotherapie: - 1 : 
Cumulatieve dosis (mg/m 
2 )

aanpassen help tekst: De totale dosis (mg/m2 ) die de patiënt met 
een primaire hoofdhalstumor heeft gehad tijdens zijn behandeling 
met chemoradiatie of chemotherapie wordt hier geregistreerd.

178 Bewerken anamnese patiëntkenmerken anamnese/alcoholhoeve
el

Hoeveelheid alcohol per weekVerwijderd i.v.m. nieuwe variabele alcoholhoeveelnieuw (zie 
change 205), vraag blijft gelijk.



179 Verwijdere
n

episode radiotherapie episode/radiotand Is de patiënt gezien door een tandheelkundig team?Radiotand wordt vervangen door variabelen tandmax en 
radiotand1. Dit is gedaan omdat voorheen de vraag uit twee 
deelvragen bestond, namelijk ‘Is de patiënt gezien door een 
tandheelkundig team indien mandibula en/of maxilla in 
radiotherapieveld (exclusie T1 glottiscarcinomen)?’. Hierdoor was 
het lastig om objectief de indicator te berekenen en te bepalen 
wat er daadwerkelijk bedoelt wordt indien er een ‘Nee’ wordt 
gescoord.

180 Invoegen episode radiotherapie episode/tandmax Ligt mandibula en/of 
maxilla in 
radiotherapieveld 
(exclusie T1 
glottiscarcinomen)?

Variabele toevoegen

181 Invoegen episode radiotherapie episode/radiotand1 Is de patiënt gezien door 
een tandheelkundig 
team?

Variabele toevoegen



184 Invoegen psychologisch
ezorg

psychologischezorg psychologischezorg/psy
chzorg

Psychologische 
screening:

Voorheen vroegen we op 
vier verschillende 
momenten (net na 
diagnose, net na 
behandeling, 6 weken na 
behandeling en 3 
maanden na 
behandeling) of er een 
psychologische screening 
was afgenomen. Deze 
tijdstippen zijn 
gebaseerd op de 
richtlijnen. Het is 
gebleken de 
ziekenhuizen hier op 
verschillende manier 
mee omgaan; zowel met 
de registratie als met de 
tijdstippen. Daarom is 
besloten om de 
tijdstippen voor nu even 
los te laten en te 
inventariseren op welke 
momenten 
psychologische screening 
plaatsvindt.
 
Klik op TOEVOEGEN 
voor het toevoegen van 
een psychologische 
screening. U kunt 
maximaal vier keer een 
screeningsmoment 
registreren.

Toevoegen dataset



185 Bewerken episode radiotherapie episode/therfrac 
episode/thertot

Toevoegen handleiding 
bij therfrac & thertot: 
'Indien er geen 
therapeutische dosis is 
gegeven kunt u '0' 
invullen.'

Toevoegen handleiding bij therfrac & thertot: 'Indien er geen 
therapeutische dosis is gegeven kunt u '0' invullen.'

186 Verwijdere
n

episode chemotherapie episode/chem1aantal Behandeling 
chemotherapie: - 1 : 
Aantal keer

Voor de oude optie set werd standaard het getal 6 gehanteerd 
voor de waarde ‘onbekend’. Indien men het getal 6 wilde 
aanleveren via een batch bestand, moest dit eerst omgecodeerd 
worden naar het getal 7. Dit is niet werkbaar in de praktijk. Omdat 
de oude optieset niet kon worden geharmoniseerd zonder 
hergebruik van values, zijn er een nieuwe variabelen met een 
nieuwe optieset gemaakt.

187 Verwijdere
n

episode chemotherapie episode/chem2aantal Behandeling 
chemotherapie: - 2 : 
Aantal keer

Voor de oude optie set werd standaard het getal 6 gehanteerd 
voor de waarde ‘onbekend’. Indien men het getal 6 wilde 
aanleveren via een batch bestand, moest dit eerst omgecodeerd 
worden naar het getal 7. Dit is niet werkbaar in de praktijk. Omdat 
de oude optieset niet kon worden geharmoniseerd zonder 
hergebruik van values, zijn er een nieuwe variabelen met een 
nieuwe optieset gemaakt.

188 Verwijdere
n

episode chemotherapie episode/chem3aantal Behandeling 
chemotherapie: - 3 : 
Aantal keer

Voor de oude optie set werd standaard het getal 6 gehanteerd 
voor de waarde ‘onbekend’. Indien men het getal 6 wilde 
aanleveren via een batch bestand, moest dit eerst omgecodeerd 
worden naar het getal 7. Dit is niet werkbaar in de praktijk. Omdat 
de oude optieset niet kon worden geharmoniseerd zonder 
hergebruik van values, zijn er een nieuwe variabelen met een 
nieuwe optieset gemaakt.

189 Invoegen episode chemotherapie episode/chem1aantalnie
uw

Behandeling 
chemotherapie: - 1 : 
Aantal keer

Voor de oude optie set werd standaard het getal 6 gehanteerd 
voor de waarde ‘onbekend’. Indien men het getal 6 wilde 
aanleveren via een batch bestand, moest dit eerst omgecodeerd 
worden naar het getal 7. Dit is niet werkbaar in de praktijk. Omdat 
de oude optieset niet kon worden geharmoniseerd zonder 
hergebruik van values, zijn er een nieuwe variabelen met een 
nieuwe optieset gemaakt.



190 Invoegen episode chemotherapie episode/chem2aantalnie
uw

Behandeling 
chemotherapie: - 2 : 
Aantal keer

Voor de oude optie set werd standaard het getal 6 gehanteerd 
voor de waarde ‘onbekend’. Indien men het getal 6 wilde 
aanleveren via een batch bestand, moest dit eerst omgecodeerd 
worden naar het getal 7. Dit is niet werkbaar in de praktijk. Omdat 
de oude optieset niet kon worden geharmoniseerd zonder 
hergebruik van values, zijn er een nieuwe variabelen met een 
nieuwe optieset gemaakt.

191 Invoegen episode chemotherapie episode/chem3aantalnie
uw

Behandeling 
chemotherapie: - 3 : 
Aantal keer

Voor de oude optie set werd standaard het getal 6 gehanteerd 
voor de waarde ‘onbekend’. Indien men het getal 6 wilde 
aanleveren via een batch bestand, moest dit eerst omgecodeerd 
worden naar het getal 7. Dit is niet werkbaar in de praktijk. Omdat 
de oude optieset niet kon worden geharmoniseerd zonder 
hergebruik van values, zijn er een nieuwe variabelen met een 
nieuwe optieset gemaakt.

192 Verwijdere
n

249 Optieset verwijderen

193 Invoegen 295 Optieset toevoegen

199 Bewerken psychzorg psychologischezorgnieuwpsychzorg/psycsignhoog Is met de patiënt bij hoog 
risico de noodzaak tot 
verwijzing besproken?

verplaatsen van dataset episode, sectie psychologischezorg naar 
dataset psychzorg, sectie psychologischezorgnieuw

200 Bewerken psychzorg psychologischezorgnieuwpsychzorg/psycsignverw Er is doorverwezen naar: verplaatsen van dataset episode, sectie psychologischezorg naar 
dataset psychzorg, sectie psychologischezorgnieuw

201 Bewerken psychzorg psychologischezorgnieuwpsychzorg/psycsignverw
date

Datum verwijzing: verplaatsen van dataset episode, sectie psychologischezorg naar 
dataset psychzorg, sectie psychologischezorgnieuw

205 Invoegen anamnese patientkenmerken anamnese/alcoholhoeve
elnieuw

Hoeveelheid alcohol per 
week

Nieuwe variabele met een open vak waar aantal eenheden per 
week ingevuld kan worden in plaats van in de oude situatie opties 
voor aantal eenheden per maand/week/dag.

208 Bewerken anamnese patientkenmerken anamnese/alcoholhoeve
elnieuw

Hoeveelheid alcohol per 
week

Aanpassen label: 
oude situatie = Hoeveelheid alcohol
nieuwe situatie = Hoeveelheid alcohol per week

218 Invoegen psychologisch
ezorg

psychologischezorg/psy
chologischezorgnieuwte
kst

nieuwe sectie toevoegen in dataset psychzorg zodat de paragraph 
met toelichting (zie volgende change) een andere conditie kan 
krijgen



219 Invoegen psychzorg psychologischezorgnieuwtekstpsychzorg/psycleegreco
rdtekst

Een psychologische 
screening dient alleen te 
worden aangemaakt als 
de paramedicus die 
psychologische zorg 
verleent betrokken is 
(geweest) bij de 
behandeling en er een 
psychologische 
signalering bij de patient 
heeft plaatsgevonden. 
Als u deze tekst ziet, dan 
dient u zelf het record 
van de psychologische 
screening te verwijderen, 
of te controleren of de 
eerdere vragen over de 
paramedicus die 
psychologische zorg 
verleent betrokken is 
(geweest) en 
psychologische 
signalering correct zijn 
ingevuld. 

Variabele toevoegen

220 Bewerken anamnese patientkenmerken anamnese/rokenstart
anamnese/rokenstop
anamnese/alcoholstart
anamnese/alcoholstop

Validatie aanpassen

221 Verwijdere
n

260 Optieset verwijderen

75 Verwijdere
n

anamnese patientkenmerken anamnese/patientkbeve
stig

Zijn bovenstaande 
gegevens in deze sectie 
geaccordeerd?

Variabele verwijderen in verband met overbodig accorderen. 

76 Verwijdere
n

anamnese comorbiditeit anamnese/comorbbeves
tig

Zijn bovenstaande 
gegevens in deze sectie 
geaccordeerd?

Variabele verwijderen in verband met overbodig accorderen. 



77 Bewerken episode chirurgie episode/chircompl Zijn er complicaties 
opgetreden binnen 30 
dagen na de eerste 
ingreep?

Deze vraag is verplaatst naar de subsectie 'complicaties'. 

78 Bewerken episode complicaties chirurgiecompl De sectie 'complicaties' komt pas tevoorschijn als er een 
behandeling middels chirurgie is geregistreerd (i.p.v. als er sprake 
was van een complicatie). 

79 Bewerken episode complicaties chirurgiecompl De sectie waar dit veld in 
zit heeft deze 
voorwaarde al in de 
conditie zitten. Dus veld 
is alleen open als de 
genoemde voorwaarde 
geldt.

De vraag is onafhankelijk van of er complicaties zijn; daarom komt 
deze vraag voortaan ook naar voren indien er geen complicaties 
zijn (de condities dat er sprake moet zijn van een complicatie is 
verwijderd). 

80 Bewerken episode chirurgiecompl episode/chirzkhopn Is er een ongeplande 
ziekenhuisopname 
geweest na operatie?

De vraag is onafhankelijk van of er complicaties zijn; daarom komt 
deze vraag voortaan ook naar voren indien er geen complicaties 
zijn (de condities dat er sprake moet zijn van een complicatie is 
verwijderd). 

81 Bewerken episode chirurgiecompl episode/chircomplherop Heeft er een her-operatie 
plaatsgevonden (binnen 
30 dagen na chirurgie)?

Deze vraag komt voortaan ook op als er geen sprake is van een 
complicatie; heroperatie i.v.m. een irradicale resectie is daarom 
toegevoegd aan de antwoord opties. 

82 Invoegen fysiotherapie fysiotherapie patient/fysiotherapie Fysiotherapie:

Klik op TOEVOEGEN 
voor het toevoegen van 
de fysiotherapie 
kenmerken voor de 
patiënt. 

De gehele sectie fysiotherapie verplaatsen naar een aparte 
dataset fysiotherapie onder patient. Voortaan kan de 
fysiotherapeut hierdoor zelf een dataset aanmaken en direct zijn 
patiënten registreren. Hij hoeft  dus niet meer te wachten tot data 
van de chirurg zijn ingevoerd. Voor palliatieve patiënten en 
patiënten die niet gezien zijn door de fysiotherapeut hoeft geen 
dataset aangemaakt te worden. 

83 Invoegen logopedie logopedie patient/logopedie Logopedie:

Klik op TOEVOEGEN 
voor het toevoegen van 
de logopedie kenmerken 
voor de patiënt. 

De gehele sectie logopedie verplaatsen naar een aparte dataset 
logopedie onder patient. Voortaan kan de logopedist hierdoor zelf 
een dataset aanmaken en direct zijn patiënten registreren. Hij 
hoeft dus niet meer te wachten tot data over de behandeling zijn 
ingevoerd. Voor palliatieve patiënten en patiënten die niet gezien 
zijn door de logopedist hoeft geen dataset aangemaakt te 
worden. 



84 Invoegen mondzorg mondzorg patient/mondzorg Mondzorg:

Klik op TOEVOEGEN 
voor het toevoegen van 
de mondzorg kenmerken 
voor de patiënt.

De gehele sectie mondzorg verplaatsen naar een aparte dataset 
mondzorg onder patient. Voortaan kan de mondhygiënist 
hierdoor zelf een dataset aanmaken en direct zijn patiënten 
registreren. Hij hoeft dus niet meer te wachten tot data over de 
behandeling zijn ingevoerd. Voor palliatieve patiënten en 
patiënten die niet gezien zijn door de mondhygiënist hoeft geen 
dataset aangemaakt te worden. 

85 Invoegen psychologisch
ezorg

psychologischezorg patient/psychologischez
org

Psychologische zorg:

Klik op TOEVOEGEN 
voor het toevoegen van 
de psychologische zorg 
kenmerken voor de 
patiënt.

De gehele sectie psychologische zorg verplaatsen naar een aparte 
dataset psychologische zorg onder patient. Voortaan kan de 
psycholoog/screenend medewerker hierdoor zelf een dataset 
aanmaken en direct zijn patiënten registreren. Hij hoeft dus niet 
meer te wachten tot data over de behandeling zijn ingevoerd. 
Voor palliatieve patiënten en patiënten die niet gezien zijn door 
de psycholoog/screenend medewerker hoeft geen dataset 
aangemaakt te worden. 

86 Invoegen voedingszorg voedingszorg patient/voedingszorg Voedingszorg
 
Klik op TOEVOEGEN 
voor het toevoegen van 
een voedingszorg. 

De gehele sectie voedingszorg verplaatsen naar een aparte 
dataset voedingszorg onder patient. Voortaan kan de dietist 
hierdoor zelf een dataset aanmaken en direct zijn patiënten 
registreren. Hij hoeft dus niet meer te wachten tot data over de 
behandeling zijn ingevoerd. Voor palliatieve patiënten en 
patiënten die niet gezien zijn door de dietist hoeft geen dataset 
aangemaakt te worden. 

87 Bewerken psychologisch
ezorg

signalering De gehele sectie signalering verplaatsen naar de nieuwe dataset 
psychologischezorg.

88 Invoegen fysiotherapie fysiotherapie fysiotherapie/datfysio1 Datum eerste 
beoordeling door de 
fysiotherapeut

Deze datum is toegevoegd i.v.m. de nieuwe indeling van de 
dataset fysiotherapie. Het is belangrijk voor koppeling van data 
dat er voortaan een correcte datum van eerste afspraak wordt 
ingevuld. Indien een patiënt niet gezien is door de fysiotherapeut 
hoeft er geen dataset aangemaakt te worden.  

89 Invoegen logopedie logopedie logopedie/datlogo1 Datum eerste 
beoordeling door de 
logopedist

Deze datum is toegevoegd i.v.m. de nieuwe indeling van de 
dataset logopedie. Het is belangrijk voor koppeling van data dat 
er voortaan een correcte datum van eerste afspraak wordt 
ingevuld. Indien een patiënt niet gezien is door de logopedist 
hoeft er geen dataset aangemaakt te worden.  

90 Invoegen mondzorg mondzorg mordzorg/datmond1 Datum eerste 
beoordeling door de 
mondhygiënist

Deze datum is toegevoegd i.v.m. de nieuwe indeling van de 
dataset mondzorg. Het is belangrijk voor koppeling van data dat 
er voortaan een correcte datum van eerste afspraak wordt 
ingevuld. Indien een patiënt niet gezien is door de mondhygiënist 
hoeft er geen dataset aangemaakt te worden.  



91 Invoegen psychologisch
e zorg

psychologischezorg psychologische zorg/ 
datpsych1

Datum eerste 
beoordeling door de 
paramedicus die de 
psychologische screening 
uitvoert

Deze datum is toegevoegd i.v.m. de nieuwe indeling van de 
dataset psychologische zorg. Het is belangrijk voor koppeling van 
data dat er voortaan een correcte datum van eerste afspraak 
wordt ingevuld. Indien een patiënt niet gezien is door de (para)
medicus die de screening afneemt hoeft er geen dataset 
aangemaakt te worden.  

92 Invoegen voedingszorg voedingszorg voedingszorg/ datvoed1 Datum eerste 
beoordeling door de 
diëtist

Deze datum is toegevoegd i.v.m. de nieuwe indeling van de 
dataset voedingszorg. Voortaan kan de diëtist direct registreren 
en hoeft deze niet te wachten tot data van de chirurg zijn 
ingevoerd. 

93 Verwijdere
n

psychologisch
ezorg

psychologischezor
g

psychologischezorg/psy
chbetrokken

Is de paramedicus die 
psychologische zorg 
verleent betrokken 
(geweest) bij de 
behandeling?

Verwijderen van deze variabele. De vraag heeft geen nut meer, 
omdat er voortaan alleen een dataset aangemaakt hoeft te 
worden als de patiënt ook daadwerkelijk gezien is. 

94 Verwijdere
n

logopedie logopedie logobetrokken Is de logopedist 
betrokken (geweest) bij 
de behandeling?

Verwijderen van deze variabele. De vraag heeft geen nut meer, 
omdat er voortaan alleen een dataset aangemaakt hoeft te 
worden als de patiënt ook daadwerkelijk gezien is. 

95 Verwijdere
n

voedingszorg voedingszorg voedbetrokken Is de diëtist betrokken 
(geweest) bij de 
behandeling?

Verwijderen van deze variabele. De vraag heeft geen nut meer, 
omdat er voortaan alleen een dataset aangemaakt hoeft te 
worden als de patiënt ook daadwerkelijk gezien is. 

96 Verwijdere
n

fysiotherapie fysiotherapie fysbetrokken Is de fysiotherapeut 
betrokken (geweest) bij 
de behandeling?

Verwijderen van deze variabele. De vraag heeft geen nut meer, 
omdat er voortaan alleen een dataset aangemaakt hoeft te 
worden als de patiënt ook daadwerkelijk gezien is. 

97 Verwijdere
n

mondzorg mondzorg mondbetrokken Is de mondhygiënist 
betrokken (geweest) bij 
de behandeling?

Verwijderen van deze variabele. De vraag heeft geen nut meer, 
omdat er voortaan alleen een dataset aangemaakt hoeft te 
worden als de patiënt ook daadwerkelijk gezien is. 

Harmonisatie (met name van patiëntgegevens)

67 Invoegen patient identificatie land Land idcode Deze variabele is toegegevoegd om ook buitenlandse patiënten te 
kunnen registreren. Dit conform andere DICA registraties. 

68 Hernoemen patient identificatie patient/bsnnum Burger Service Nummer. 
Het BSN-nummer 
bestaat uit 9 cijfers, 
inclusief voorloopnul
(len).

Aanpassing van de variabele naam; voortaan is deze variabele 
gelijk voor alle DICA registraties. 

69 Invoegen patient identificatie patient/land Land idcode Toevoegen van optieset voor land van patiënt. 



70 Hernoemen patient identificatie patient/foldatovl Datum overlijden: Aanpassing van de variabele naam; voortaan is deze variabele 
gelijk voor alle DICA registraties. 

71 Verwijdere
n

patient identificatie patient/overlijdensindica
tor

Patiënt overleden Overbodig, is gecombineerd is de vraag datum overlijden. 

72 Invoegen patient identificatie tekstovl Informatie/helptekst bij de variabele 'datovl' (datum overlijden).

73 Hernoemen anamnese verwijzing anamnese/id Ziekenhuis Aanpassing van de variabele naam; voortaan is deze variabele 
gelijk voor alle DICA registraties. 

74 Hernoemen anamnese verwijzing anamnese/upn Uniek patiëntnummer 
binnen uw ziekenhuis

Aanpassing van de variabele naam; voortaan is deze variabele 
gelijk voor alle DICA registraties. 

110 Bewerken patient identificatie patient/idcode Patiëntdentificatienumm
er

Label aanpassen, wordt: Patiëntidentificatienummer

111 Bewerken patient identificatie patient/idcode Patiëntdentificatienumm
er

Helptekst aanpassen, wordt:
België: Rijksregisternummer: bestaat uit 11 cijfers, opgebouwd uit 
geboortedatum (jaar, maand, dag), reeksnummer (3 cijfers) en 
controlenummer (2 cijfers).

Duitsland: Ausweisnummer: moet voldoen aan regels geldend 
voor een Duits ausweisnummer.

Nederland: Burger Service Nummer: moet bestaan uit 9 cijfers en 
voldoen aan de elfproef.

Zweden: Personnummer: bestaat uit 10 cijfers, opgebouwd uit 
geboortedatum (jaar, maand, dag), een streepje of plusteken, een 
serienummer (3 cijfers) en een controlenummer (1 cijfer).

Andere nationaliteit: Identificatienummer, zoals vermeld staat in 
het identiteitsdocument van de desbetreffende persoon.

112 Bewerken patient identificatie patient/voorl Voorletters Label aanpassen; wordt: Initialen

113 Bewerken patient identificatie patient/voorl Voorletters Helptekst toevoegen: Initialen van de persoon, zoals deze op de 
identiteitspapieren van de patiënt staan vermeld.

114 Bewerken patient identificatie patient/tussen Tussenvoegsels Label aanpassen, wordt: Voorvoegsels

115 Bewerken patient identificatie patient/tussen Tussenvoegsels Helptekst toevoegen: Bij de achternaam (meisjesnaam) 
behorende voorvoegsels, zoals deze op de identiteitspapieren van 
de patiënt staan vermeld.

116 Bewerken patient identificatie patient/naam Achternaam (bij 
geboorte)

Label aanpassen; wordt: Achternaam



117 Bewerken patient identificatie patient/naam Achternaam (bij 
geboorte)

Helptekst toevoegen: Achternaam (meisjesnaam) zoals deze op 
de identiteitspapieren van de patiënt staan vermeld.

118 Bewerken patient identificatie patient/gebdat Geboortedatum Helptekst toevoegen: Geboortedatum van de patiënt 
weergegeven in het Nederlandse datum-format. Voorbeeld: 22-
04-1999.

119 Bewerken patient identificatie patient/gebdat Geboortedatum Validatie toevoegen: Datum niet na vandaag en datum niet voor 
01-01-1900.

120 Bewerken patient identificatie patient/geslacht Geslacht Helptekst toevoegen: Geslacht zoals in de gemeentelijke 
basisadministratie (GBA) vermeld staat.

121 Bewerken patient identificatie patient/geslacht Geslacht Mogelijke waarden bij geslacht zijn naast Man en Vrouw ook 
Ongedifferentieerd.

122 Bewerken patient identificatie patient/datovl Datum overlijden: Helptekst toevoegen: De datum waarop de patiënt overleden is, 
in het Nederlandse datum-format. Voorbeeld: 22-04-1999.

124 Bewerken patient identificatie patient/datovl Datum overlijden: Validatie toevoegen: Datum niet voor geboortedatum en niet na 
vandaag.

125 Invoegen patient identificatie patient/datovlvektis Datum overlijden (Vektis) voor de koppeling met Vektis wordt variabele datum overlijden 
Vektis vastgelegd.

126 Bewerken patient identificatie patient/land Land idcode De variabelen zijn in onderstaande volgorde gezet:

Initialen
Voorvoegsels
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Datum overlijden
Datum overlijden Vektis

127 Bewerken patient identificatie patient/land Land idcode De header Patiëntidentificatie toegevoegd boven land en idcode

128 Bewerken patient identificatie patient/land Land idcode variabele land voorzien van radiobuttons

129 Bewerken patient identificatie patient/voorl Voorletters De header Identificatiegegevens toegevoegd boven voorl, tussen, 
naam

130 Bewerken patient identificatie patient/pcode Postcode De header Patiëntgegevens toegevoegd boven variabele pcode, 
gebdat, geslacht, datovl en datovlvektis

131 Bewerken patient identificatie patient/pcode Postcode Helptekst toevoegen: Postcode van het adres. Bij Nederlandse 
adressen bij voorkeur de postcode uit de Postcodetabel (OID: 
2.16.840.1.113883.2.4.4.15) gebruiken. Nederlandse postcodes 
bestaande uit 4 cijfers en twee hoofdletters, zonder spaties. 
Voorbeeld: 1234AB.



132 Bewerken patient identificatie patient/pcode Postcode Lengte van Postcode wijzigen naar 7 posities

157 Bewerken patient identificatie patient/land Land idcode Helptekst aanpassen: "Kies hier het land waar het 
identificatienummer van de patiënt is uitgegeven. Indien 
nationaliteit anders is dan Nederlands, Duits, Belgisch of Zweeds 
kies dan voor 'Onbekend'.
 
Nederland: Burger Service Nummer
Duitsland: Ausweisnummer
België: Rijksregisternummer
Zweden: Personnummer
Onbekend: onbekend of andere nationaliteit
 
NB: Dit identificatienummer wordt gebruikt voor het identificeren 
van unieke patiënten en zal tevens gebruikt worden voor 
koppeling van verschillende zorg datasets.
 
Standaardwaarde is ‘Nederland’."

158 Bewerken patient identificatie patient/idcode Patiëntdentificatienumm
er

Helptekst aanpassen, wordt:
Nederland: Burger Service Nummer: moet bestaan uit 9 cijfers en 
voldoen aan de elfproef.

Duitsland: Ausweisnummer: moet voldoen aan regels geldend 
voor een Duits ausweisnummer.

België: Rijksregisternummer: bestaat uit 11 cijfers, opgebouwd uit 
geboortedatum (jaar, maand, dag), reeksnummer (3 cijfers) en 
controlenummer (2 cijfers).

Zweden: Personnummer: bestaat uit 10 cijfers, opgebouwd uit 
geboortedatum (jaar, maand, dag), een streepje of plusteken, een 
serienummer (3 cijfers) en een controlenummer (1 cijfer).

Anders of Onbekend: indien Anders of Onbekend vult u het 
ziekenhuisnummer in, gevolgd door het patiëntnummer (UPN) 
zoals deze in het elektronisch patiënten dossier (EPD) van het 
desbetreffende ziekenhuis staat geregistreerd.



159 Bewerken patient identificatie patient/pcode Postcode Helptekst toevoegen: Postcode van het adres. Bij Nederlandse 
adressen bij voorkeur de postcode uit de Postcodetabel (OID: 
2.16.840.1.113883.2.4.4.15) gebruiken. Nederlandse postcodes 
bestaande uit 4 cijfers en twee hoofdletters, zonder spaties. 
Voorbeeld: 1234AB.

160 Bewerken patient identificatie patient/datovl Datum overlijden: Validatie message aanpassen:
Datum niet voor geboortedatum en niet na vandaag.

162 Bewerken patient identificatie patient/land Land idcode Optieset countries:  unknown waarde veranderen van Onbekend 
naar Anders/Onbekend

133 Bewerken anamnese verwijzing anamnese/anamnese-
upn

Ziekenhuis 
patiëntnummer

Label aanpassen, wordt:
Ziekenhuis patiëntnummer

134 Bewerken anamnese verwijzing anamnese/anamnese-
upn

Ziekenhuis 
patiëntnummer

Helptekst toevoegen: Het ziekenhuis patiëntnummer (UPN) zoals 
deze in het elektronisch patiënten dossier (EPD) van het 
desbetreffende ziekenhuis staat geregistreerd.

135 Bewerken episode diagnose episode/episode-upn Uniek patiëntnummer 
binnen uw ziekenhuis

Label aanpassen, wordt:
Ziekenhuis patiëntnummer

136 Bewerken episode diagnose episode/episode-upn Uniek patiëntnummer 
binnen uw ziekenhuis

Helptekst toevoegen: Het ziekenhuis patiëntnummer (UPN) zoals 
deze in het elektronisch patiënten dossier (EPD) van het 
desbetreffende ziekenhuis staat geregistreerd.

137 Bewerken episode chirurgie episode/chirurgie-upn Uniek patiëntnummer 
binnen uw ziekenhuis

Label aanpassen, wordt:
Ziekenhuis patiëntnummer

138 Bewerken episode chirurgie episode/chirurgie-upn Uniek patiëntnummer 
binnen uw ziekenhuis

Helptekst toevoegen: Het ziekenhuis patiëntnummer (UPN) zoals 
deze in het elektronisch patiënten dossier (EPD) van het 
desbetreffende ziekenhuis staat geregistreerd.

139 Bewerken episode chemotherapie episode/chemotherapie-
upn

Uniek patiëntnummer 
binnen uw ziekenhuis

Label aanpassen, wordt:
Ziekenhuis patiëntnummer

140 Bewerken episode chemotherapie episode/chemotherapie-
upn

Uniek patiëntnummer 
binnen uw ziekenhuis

Helptekst toevoegen: Het ziekenhuis patiëntnummer (UPN) zoals 
deze in het elektronisch patiënten dossier (EPD) van het 
desbetreffende ziekenhuis staat geregistreerd.

141 Bewerken episode radiotherapie episode/radiotherapie-
upn

Uniek patiëntnummer 
binnen uw ziekenhuis

Label aanpassen, wordt:
Ziekenhuis patiëntnummer

142 Bewerken episode radiotherapie episode/radiotherapie-
upn

Uniek patiëntnummer 
binnen uw ziekenhuis

Helptekst toevoegen: Het ziekenhuis patiëntnummer (UPN) zoals 
deze in het elektronisch patiënten dossier (EPD) van het 
desbetreffende ziekenhuis staat geregistreerd.

143 Bewerken fysiotherapie fysiotherapie fysiotherapie/fysiothera
pie-upn

Ziekenhuis 
patiëntnummer

Label aanpassen, wordt:
Ziekenhuis patiëntnummer



144 Bewerken fysiotherapie fysiotherapie fysiotherapie/fysiothera
pie-upn

Ziekenhuis 
patiëntnummer

Helptekst toevoegen: Het ziekenhuis patiëntnummer (UPN) zoals 
deze in het elektronisch patiënten dossier (EPD) van het 
desbetreffende ziekenhuis staat geregistreerd.

145 Bewerken logopedie logopedie logopedie/logopedie-
upn

Ziekenhuis 
patiëntnummer

Label aanpassen, wordt:
Ziekenhuis patiëntnummer

146 Bewerken logopedie logopedie logopedie/logopedie-
upn

Ziekenhuis 
patiëntnummer

Helptekst toevoegen: Het ziekenhuis patiëntnummer (UPN) zoals 
deze in het elektronisch patiënten dossier (EPD) van het 
desbetreffende ziekenhuis staat geregistreerd.

147 Bewerken mondzorg mondzorg mondzorg/mondzorg-
upn

Ziekenhuis 
patiëntnummer

Label aanpassen, wordt:
Ziekenhuis patiëntnummer

148 Bewerken mondzorg mondzorg mondzorg/mondzorg-
upn

Ziekenhuis 
patiëntnummer

Helptekst toevoegen: Het ziekenhuis patiëntnummer (UPN) zoals 
deze in het elektronisch patiënten dossier (EPD) van het 
desbetreffende ziekenhuis staat geregistreerd.

149 Bewerken psychologisch
ezorg

psychologischezor
g

psychologischezorg/psy
chologischezorg-upn

Ziekenhuis 
patiëntnummer

Label aanpassen, wordt:
Ziekenhuis patiëntnummer

150 Bewerken psychologisch
ezorg

psychologischezor
g

psychologischezorg/psy
chologischezorg-upn

Ziekenhuispatiëntnumm
er

Helptekst toevoegen: Het ziekenhuis patiëntnummer (UPN) zoals 
deze in het elektronisch patiënten dossier (EPD) van het 
desbetreffende ziekenhuis staat geregistreerd.

151 Bewerken voedingszorg voedingszorg voedingszorg/voedingsz
org-upn

Ziekenhuis 
patiëntnummer

Label aanpassen, wordt:
Ziekenhuis patiëntnummer

152 Bewerken voedingszorg voedingszorg voedingszorg/voedingsz
org-upn

Ziekenhuis 
patiëntnummer

Helptekst toevoegen: Het ziekenhuis patiëntnummer (UPN) zoals 
deze in het elektronisch patiënten dossier (EPD) van het 
desbetreffende ziekenhuis staat geregistreerd.

153 Bewerken followupmedi followupjaarlijks followupmedi/upnfollow Uniek patiëntnummer 
binnen uw ziekenhuis

Label aanpassen, wordt:
Ziekenhuis patiëntnummer

154 Bewerken followupmedi followupjaarlijks followupmedi/upnfollow Uniek patiëntnummer 
binnen uw ziekenhuis

Helptekst toevoegen: Het ziekenhuis patiëntnummer (UPN) zoals 
deze in het elektronisch patiënten dossier (EPD) van het 
desbetreffende ziekenhuis staat geregistreerd.

155 Hernoemen followupmedi followupjaarlijks followupmedi/upnfollow Uniek patiëntnummer 
binnen uw ziekenhuis

Variabelenaam aanpassen, wordt:
followupmedi-upn

156 Hernoemen followupmedi followupjaarlijks followupmedi/idfollow Ziekenhuis Variabelenaam aanpassen, wordt:
followupmedi-id


