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1. Algemeen  

1.1 De DHBA 
De DHBA staat voor Dutch Hepato Biliary Audit. De DHBA is een multidisciplinaire audit waarin de 
resultaten van verschillende behandelingen van levertumoren worden geregistreerd. Dit betreft 
chirurgische resectie en/of thermale ablatie vanwege een benigne of maligne (primair, metastase) 
levertumor. Met de uitkomsten van deze registratie krijgen de beroepsgroepen inzicht in de 
kwaliteit van hun eigen zorg én die van hun collega’s. Met zogenoemde spiegelinformatie 
(benchmarking) kunnen zij de behandeling van deze groep patiënten mogelijk verbeteren. 
Deelnemers krijgen wekelijks hun eigen resultaten teruggekoppeld, met of zonder 
casemixcorrectie, afgezet tegen het landelijk gemiddelde. De beoogde uitkomsten van de DHBA 
zijn schematisch gepresenteerd in afbeelding 1.  
 
De DHBA-registratie is geïnitieerd door de landelijke werkgroep leverchirurgie en de Nederlandse 
Vereniging voor Interventieradiologie. De registratie van chirurgische interventies in de DHBA is 
gestart op 1 juli 2013. Per 1 januari 2018 worden daarnaast percutane ablaties en follow-up 
informatie geregistreerd. De wetenschappelijke commissie en clinical audit board van de DHBA 
waarborgen de kwaliteit van de inhoud van de registratie, de analyses en de interpretatie van de 
gegevens. 

 
 

 
Afbeelding 1: Schematische opbouw van de DHBA 
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1.2 Aanmelden om te registreren in de DHBA 
Het aanmelden voor elke DICA-registratie start met het aanmelden van een contactpersoon van het 
ziekenhuis voor de registratie bij MRDM (de dataverwerker van DICA). Voor de DHBA kan het, 
afhankelijk van hoe het wilt indelen in uw ziekenhuis, handig zijn om twee contactpersonen aan te 
melden, een contactpersoon chirurgie, een contactpersoon interventieradiologie. U kunt ook 
bijvoorbeeld een kwaliteitsmedewerker als contactpersoon voor beide disciplines aanmelden. De 
contactpersoon is het aanspreekpunt voor DICA en MRDM. Informatie over de DHBA zal aan de 
contactpersoon verstrekt worden.  

 
Er zijn twee soorten accounts: 

- Survey account (om te registreren in Survey)  
Te verkrijgen via de contactpersoon. Contactpersoon verstuurd aanmeldformulier (te vinden 
op de DICA website) naar dica-servicedesk@mrdm.nl  

- Rapportage account (basis & indicatoren rapporten inzien)  
Dit account krijg de contactpersoon automatisch. Met een mail naar 
dica-servicedesk@mrdm.nl kan de contactpersoon tevens andere personen aanmelden 
voor een rapportage account. 

 
 
U krijgt vervolgens van de DICA Servicedesk verdere informatie over de eerste keer inloggen en het 
gebruik van de Survey.   

1.3 Gegevens in de DHBA 
Gegevens registreren in de DHBA gebeurt in het registratiesysteem Survey. Hiernaast is het ook 
mogelijk in ‘batch’ de informatie aan te leveren vanuit het EPD. Neem voor meer informatie 
hierover contact op met de DICA Servicedesk.  
 
Het is aan te raden om regelmatig data in te voeren in Survey/als batch. Doe dit in ieder geval 4 keer 
per jaar voor een betrouwbare terugkoppeling over uw ziekenhuis gedurende het jaar, hiermee 
krijgt u ook vroeg inzicht in eventuele invoerfouten bij de indicatoren (gegevens die een indicatie 
geven van kwaliteit) die via DICA aangeleverd kunnen worden.  

1.4 Inclusiecriteria DHBA 
In de DHBA worden patiënten geregistreerd die een van de volgende behandelingen hebben 
ondergaan:  

- Leverresecties voor colorectale levermetastasen en metastasen van andere origine. 
- Leverresecties voor alle primaire maligne en benigne levertumoren. 
- Leverresecties vanwege een maligne tumor van de galwegen of de galblaas. 
- Ablaties levertumoren (laparoscopisch, open, of percutaan). 

 
1.5 Terugkoppeling van resultaten 

Op MijnDHBA zijn de rapportages met terugkoppeling van de ingevoerde gegevens te vinden. De 
rapporten worden wekelijks geüpdate. De resultaten van het eigen ziekenhuis worden hierin afgezet 
tegen het landelijk gemiddelde (zogenoemde benchmark informatie), zie afbeelding 2. Hiermee 
krijgt u inzicht in praktijkvariatie en leermogelijkheden.  

 

mailto:dica-servicedesk@mrdm.nl
mailto:dica-servicedesk@mrdm.nl
https://survey.mrdm.eu/
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1.6 Handige documenten & sites 

 
- Algemene handleiding van Survey. 
- Algemene handleiding van MijnDICA. 
- Algemene informatie over de kwaliteitsregistraties van DICA. 
- Specifieke informatie over de DHBA registratie. 
- De datadictionary, CRF en XSD, welke behulpzaam zijn bij het registreren, zijn 

te downloaden via de website van MRDM.  

 
1.7 Definities 

De onderstaande definities worden in de DHBA aangehouden. 
 
Synchrone levermetastasen:  Er is sprake van synchrone levermetastasen wanneer deze 

gediagnostiseerd worden voor of tegelijkertijd met de 
diagnose van de primaire tumor. 

 
Two-staged procedure:  Behandelstrategie met curatieve intentie, maar waarbij de 

initiële behandeling (resectie of ablatie) het doel heeft om 
zoveel mogelijk metastasen te verwijderen, maar niet alle. 
De overgebleven lever wordt hypertrofisch en systemische 
chemotherapie beperkt de tumorgroei en verspreiding van 
tumorcellen. De tweede behandeling (resectie of ablatie) 
wordt alleen uitgevoerd als het een potentieel curatief doel 
heeft: er is geen sprake van significante tumorprogressie en 
de lever hypertrofie heeft het risico op postoperatief 
leverfalen verlaagd. 

 
Technisch succes ablatie: Er is sprake van technisch succes wanneer de tumoren zijn 

behandeld volgens het vooraf bepaalde behandelplan en 
volledig in de ablatie zone lagen. 

 
Major resectie:     Resectie van 3 of meer aaneensluitende leversegmenten. 
 
 
 

 
Kunnen we wat leren? 

Diepteonderzoeken 

Moeten we kijken? 

Afbeelding 2: Interpretatie van de funnelplots in rapportages 

https://dica.nl/media/60/Handleiding%20Survey.pdf
https://dica.nl/media/667/MijnDica%20handleiding_v1_jan2017.pdf
http://www.dica.nl/
http://www.dica.nl/dhba
https://mrdm.nl/showcase/downloaden
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Clavien Dindo classificatie: Systeem om de ernst van een complicatie mee vast te 

stellen. Hierbij wordt de onderstaande classificatie 
aangehouden: 

  
Recidief:  Locoregionale tumorprogressie en/of nieuwe 

intrahepatische metastase en/of extrahepatische metastase 
(Radiologische (CT, MRI, of PET/CT) en/of histologische 
detectie). 

 
Locoregionaal recidief:  Residuale tumor of recidief tumor op locatie van eerder 

behandelde tumor gedurende follow-up. 
 
Datum overlijden (vektis): De unieke database van Vektis geeft inzicht in alle door 

zorgverzekeraars betaalde zorgkosten binnen de 
Zorgverzekeringswet. Hierin is ook de overlijdensdatum 
opgenomen. Deze is opgenomen in de Survey en wordt per 
kwartaal aangevuld ter vermindering van de registratielast. 
Door administratieve redenen enkele dagen afwijken van de 
werkelijke overlijdensdatum. Indien 'Datum overlijden' 
handmatig is ingevuld, dan is deze datum leidend voor 
analyses binnen DICA.  

 
DCRA: Dutch Colorectal Audit is de darmkankerchirurgie DICA- 

registratie. Vanuit de DCRA zal informatie over de primaire 
tumor gekoppeld worden aan de DHBA.   

 
DPCA: Dutch Pancreatic Cancer Audit is de registratie voor pancreas 

en periampullaire tumoren. Wanneer tijdens de behandeling 
van galweg- of galblaastumoren een pancreaskopresectie 
plaatsvindt, dient de patiënt` ook geïncludeerd te worden in 
de DPCA.   

- Graad I: Afwijkend postoperatief beloop waarvoor geen farmacologische behandeling of 
chirurgische-, endoscopische- of radiologische interventie nodig is. Toegestane 
therapeutische behandeling: medicijnen zoals anti emetica, antipyretica, analgetica, 
diuretica, elektrolyten en fysiotherapie. Hieronder vallen ook wondinfecties die aan het 
bed worden geopend. 

- Graad II: Waarvoor farmacologische behandeling nodig is anders dan omschreven bij 
graad I complicaties. 

- Graad IIIa: Waarvoor een chirurgische-, endoscopische-, of radiologische interventie 
nodig is, niet onder algehele anesthesie. 

- Graad IIIb: Waarvoor een chirurgische-, endoscopische-, of radiologische interventie 
nodig is, onder algehele anesthesie. 

- Graad IVa: Levensbedreigende complicatie (inclusief complicaties van het centrale 
zenuwstelsel*) waarvoor medium care (MC) / intensive care (IC) opname noodzakelijk is 
en waarbij sprake is van single orgaan falen (inclusief dialyse). 
* Hersenbloeding, herseninfarct, subarachnoidale bloeding, maar exclusief transient 
ischemic attacts (TIA).  

- Graad IVb: Levensbedreigende complicatie waarvoor MC / IC opname noodzakelijk is en 
waarbij sprake is van multi orgaan falen. 

- Graad V: Overlijden van de patiënt. 
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2. Instructies Survey algemeen  

2.1 Inloggen 

 
 

- Selecteer uw organisatie. 
- Klik op         om te zien tot welke registraties u toegang heeft. 
- Selecteer de registratie waarvoor u wilt registreren. 
- Vink aan wanneer u akkoord bent met de verklaring. 
- Klik op registratie openen om te starten met registreren. 

 

2.2 Overzicht patiënten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Wanneer u inlogt ziet u het overzicht van de reeds ingevoerde patiënten. 
- U kunt patiënten zoeken op BSN, achternaam, geboortedatum en het in een eerdere 

geregistreerde verrichting verkregen DHBA-nummer van de patiënt. 
- Deze gegevens worden versleuteld opgeslagen. Hierdoor kunnen patiënten alleen worden 

gezocht wanneer het BSN, achternaam of de geboortedatum volledig en correct zijn 
ingevuld in het zoekvenster. Hierdoor zult u met zoeken op Jan bijvoorbeeld niet Janssen 
vinden. 

 
 
 
 



                                                                                                                                                   Versie 1.1 
 

Copyright © 2018 Stichting DICA. Alle rechten voorbehouden 

9 

2.3 Tips & tricks 
Tijdens het invullen van de Survey kunt u onderstaande iconen tegenkomen:  

-  = toelichting bij de vraag. Hier kunt u op klikken om de toelichting te openen. 

-  = verplichte vraag. 

-   = onwaarschijnlijke waarde ingevuld (bijvoorbeeld wanneer de datum van 

beeldvorming ter diagnose na de datum van de behandeling ligt). 

 
Daarnaast zitten er twee extra functie in de Survey om de registratielast te beperken: 
 

- Wanneer er eerder een behandeling is geregistreerd 
voor dezelfde patiënt zal een aantal vragen worden 
overgenomen die u destijds heeft ingevuld. Het staat 
dan altijd vermeld en u kunt de al ingevulde 
variabelen zo nodig aanpassen (afbeelding 3). 
 Dit gaat om: 

◇ Comorbiditeiten 

◇ Nummer zorginstelling 

◇ Lengte 

◇ Informatie over de primaire tumor 
 

 
- Tevens is er bij sommige vragen de mogelijkheid om 

alle onderstaande vragen op een antwoord te zetten 
(afbeelding 4). Dit is het geval bij het registreren van: 

◇ Comorbiditeiten 

◇ Complicaties  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3: Attentie dat eerder antwoorden 
zijn overgenomen 

Afbeelding 4: Functionaliteit om alle onderstaande 
vragen op een waarde te zetten 
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3. Instructies registreren DHBA in 10 Stappen 

3.1 Stap 1: Nieuwe patiënt toevoegen 
 

 
 

- Klik op toevoegen patiënt om een nieuwe patiënt toe te voegen.  
- De landcode staat op automatisch op Nederland, u kunt dit indien nodig wijzigen. 
- Bij patiëntidentificatienummer kunt u het BSN noteren. 
- Informatie over het registreren van patiëntidentificatienummers van patiënten uit het 

buitenland vindt u onder de informatieknop.  
- Er zal op basis van het BSN gecheckt worden of de patiënt al geïncludeerd is in de DHBA. 

Tevens gaat er een elfproef overheen om te controleren of het nummer een geldig BSN-
nummer kan zijn. 

- Het BSN-nummer wordt versleuteld opgeslagen door MRDM en niet aan DICA beschikbaar 
gesteld. Het registreren van het BSN-nummer is echter wel belangrijk. Door een 
versleutelde BSN kan de patiënt door de keten gevolgd worden en kunnen gegevens uit 
reeds beschikbare bronnen (denk bijvoorbeeld aan de PALGA-gegevens, gegevens uit de 
DCRA en Vektis) meer geautomatiseerd de huidige dataset verrijken.  

- Klik op toevoegen patiënt om een nieuwe patiënt in de DHBA te includeren.  
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3.2 Stap 2: Patiëntgegevens registreren 
  

 
 

- U kunt vervolgens de patiëntgegevens invullen.  
- De patiëntgegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in de patiëntenpopulatie (bijv. 

Wie zijn het die geopereerd worden voor levermetastasen? Hoe oud zijn de patiënten? En 
wat zijn de verschillen hierin dit tussen centra?).  Daarnaast kunnen sommige van deze 
factoren gebruikt worden voor gestratificeerde resultaten (man vs. vrouw) en correcties in 
de analyses.    
 

3.3 Stap 3: Nieuwe verrichting toevoegen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- Klik op toevoegen om een nieuwe verrichting toe te voegen.  
De eerste keer zullen er nog geen eerdere verrichtingen in de lijst staan. 
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3.4 Stap 4: Starten met registreren 
 

 
 
 

- Na het toevoegen van een nieuwe verrichting opent de gehele Survey. 
- In Registratiegroep, Comorbiditeit, Algemeen en Diagnostiek registreert u informatie over 

de patiënt en de ziekte. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd naar het aantal tumoren, de grootte 
van de tumoren, wat voor beeldvormingstechniek er is gebruikt de diagnose te stellen, en of 
er metastasen buiten de lever zijn.   

- Deze gegevens over de patiënt, diagnostiek, en de tumor worden geregistreerd omdat deze 
mogelijk van invloed zijn op de uitkomsten van de behandeling. Om een vergelijking te 
maken tussen ziekenhuizen is het daarom nodig hier informatie over te hebben.   

Tips: 
- Het is belangrijk als eerste een type aandoening te selecteren onder het kopje 

Registratiegroep. Aan de hand van deze keuze openen de menu’s aan de linker kant. 
Afhankelijk van uw keuze zijn dit andere menu’s. Indien de diagnose onzeker is, kiest u hier 
voor de registratiegroep waarop verdere behandeling is gebaseerd. Wanneer geen keuze 
wordt gemaakt bij deze vraag kan er geen behandeling worden geregistreerd.  
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3.5 Stap 5: (Indien van toepassing) Registreren recidief 
 

 
 

- Wanneer u bij het kopje registratiegroep aanklikt dat er een eerdere leverresectie of -ablatie 
heeft plaatsgevonden voor dezelfde aandoening opent het kopje recidief. 

- De informatie uit het recidief menu wordt geregistreerd om de volgende redenen:  

◇ Recidief informatie is follow-up informatie: 

• In de DHBA zal gekeken worden naar de periode van ziektevrije overleving 
na een verrichting.  Dit kan mogelijk iets zeggen over de kwaliteit van de 
verrichting. De patiënt zal 5 jaar worden gevolgd.  

• Deze informatie wordt geregistreerd bij het kopje follow-up (zie 3.10 Follow-
up). Het betreft informatie over recidivering van de ziekte (recidiefstatus) en 
of de patiënt nog in leven is (overlevingsstatus).  

• Als er een verrichting geregistreerd wordt (verrichting B) waarbij er een 
recidief van een eerdere verrichting (verrichting A) wordt behandeld, 
betekent dit dat er geen ziektevrije overleving van verrichting A meer is. 

• Er wordt daarom gevraagd dit bij verrichting B te registreren. 

• Vervolgens is het voor verrichting A niet meer nodig om dit in de follow-up 
nog vast te leggen, deze informatie is immers al bekent. Op deze manier 
wordt de registratielast verminderd. 

◇ Case-mix correctie: De uitkomsten van een behandeling van een recidief zijn naar 
verwachting anders dan uitkomsten van een eerste behandeling. Door deze 
informatie te registreren kan hier rekening mee gehouden worden in de 
interpretatie van de resultaten en gecorrigeerd voor worden in de analyses.   

Tip: 
- Het is van belang dat de datum van de eerdere leverablatie/-resectie (verrichting A) 

nauwkeurig wordt geregistreerd bij verrichting B. Het gaat hierbij om de datum van de 
voorlaatste verrichting en deze zal worden gebruikt om de informatie uit verrichting B te 
koppelen als follow-up informatie van verrichting A. Als u de voorlaatste verrichting in de 
DHBA heeft geregistreerd kunt u “Klik voor de optieset” aanklikken waarna data van eerder 
geregistreerde verrichtingen verschijnen. Het blijft daarnaast ook mogelijk handmatig een 
datum in te vullen.  
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3.6 Stap 6: Registreren van de behandeling 
 

 
 

- Het registreren van de behandeling begint met een algemeen deel. 
- Wanneer u het type procedure selecteert opent vervolgens het specifieke deel (ablatie, 

resectie, of open-dicht) dat van toepassing is.  
- Wanneer er een gecombineerde behandeling heeft plaatsgevonden zullen de kopjes 

resectie en ablatie beide openen. U kunt dan los de gegevens hierover registreren.  
- Informatie over de behandeling wordt gebruikt om de vergelijking tussen centra mogelijk te 

maken (bijv. Welk type procedure meestal gedaan in uw centrum, en in welke gevallen? 
Hoeveel major resecties worden er gedaan in uw centrum? Hoeveel metastasen zijn er in de 
behandeling verwijderd? En hoe verhoudt zich dit tot andere centra?).  
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3.6.1 Stap 6 Registreren van de behandeling – ablaties 
 

 
 

- In het geval van ablaties wordt informatie uitgevraagd over het type procedure, de soort 
ablatie, wie de ablatie uitvoert, hoeveel metastasen er zijn verwijderd, wat de omvang was, 
waar de tumor lag en of er sprake was van technisch succes.  

Stap 6: Registreren van de behandeling – resecties 
  

 
 

- In het geval van resecties wordt informatie uitgevraagd over het type procedure, de soort 
resectie, omvang grootste haard, major/minor, echo, meerdere abdominale ingrepen en 
aanvullende resecties, hoeveel metastasen verwijderd.  
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3.7 Stap 7: Postoperatief  
 

 
 

- Informatie over opnameduur, complicaties en 30 dagen overleving worden geregistreerd 
onder het kopje post-operatief.  

- Deze informatie wordt geregistreerd om inzicht te krijgen in de korte termijn uitkomsten 
van de behandeling.  

- De complicaties en overleving in het kopje post-operatief gaat om informatie 30 dagen na 
de behandeling. Bij het inrichten van de processen rondom registreren in uw centrum is het 
handig hier van tevoren over na te denken. U zou het zo kunnen inrichten dat u alleen de 
patiënten registreert die >30 dagen geleden zijn behandeld. Of u kiest ervoor later deze 
informatie in de Survey aan te vullen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                   Versie 1.1 
 

Copyright © 2018 Stichting DICA. Alle rechten voorbehouden 

17 

- Het registreren van complicaties gaat uniform voor alle complicaties: 

◇ Was er sprake van complicaties? Ja/Nee. 

◇ Als Ja: Per complicatie Ja/Nee. 

◇ Als Ja: Ernst van complicatie (Clavien Dindo classificatie, zie afbeelding 5): 

• Graad I     Afbeelding 5: Uitleg Clavien Dindo classificatie   

• Graad II 

• Graad IIIa 

• Graad IIIb 

• Graad IVa 

• Graad IVb 
• Graad V 

Bij graad 4&5:  

◇ Was er sprake van een re-interventie?  
Bij graad 3 en hoger: 

◇ Wat was de aard van de re-interventie? 
Bij graad 4&5: 

◇ Heeft deze re-interventie plaatsgevonden  
onder algehele anesthesie? 
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3.8 Stap 8: Histopathologie 
 

 
 

- Histopathologische informatie kunt u registreren onder het kopje Histopathologie.  
- Deze informatie is als het goed is te verkrijgen uit de pathologie verslagen.  
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3.9 Stap 9: Oncologie 
 

 

 
- Het laatste onderdeel van het registreren van informatie over de verrichting betreft de 

oncologie. 
- Dit menu bevat twee vragen. Een vraag over trialdeelname, dit wordt gevraagd omdat dit 

mogelijk iets zegt over keuze in behandeling of innovatie in het ziekenhuis. En daarnaast 
een vraag over chemotherapie.  

- Wanneer er chemotherapie is gegeven bij colorectale levermetastasen of levermetastasen 
van andere origine betreft het hier de behandeling die is gegeven t.a.v. de in de lever 
aanwezige afwijkingen (dus niet van de primaire tumor).  
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3.10 Stap 10: Follow-up 

 
- Net als bij het toevoegen van verrichtingen, kunt u ook follow-up informatie toevoegen. 
- Klik op Follow-up aan de linker kant in het menu. 
- Klik vervolgens op Toevoegen om een nieuwe follow-up aan te maken.   

 
 

 
 
 
 

- In de follow-up wordt informatie geregistreerd over de overlevingsstatus en recidiefstatus 
van de patiënt op dat moment. 

- 1, 3, 5 jaar na elke verrichting (1, 3, 5 jaar na de datum van de resectie of ablatie) dient deze 
worden ingevuld. 

- Wanneer de patiënt in leven is en geen recidief heeft moeten de datumvelden over de 
laatste informatie over de status van de patiënt meer dan 1, 3, of 5 jaar na de datum van de 
verrichting liggen om respectievelijk de 1, 3 en 5 jaars lange termijn uitkomsten van een 
behandeling (mortaliteit en ziektevrije overleving) te kunnen bepalen.  
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- Hieronder worden de vier mogelijke follow-up scenario’s toegelicht: 
 
Scenario 1: Ten tijde van invullen van de follow-up is de patiënt in leven en er is geen sprake 
van terugkeer van de ziekte.  

◇ Wanneer de patiënt in leven is ten tijde van de follow-up wordt er gevraagd wanneer 
de laatste informatie over de status van deze patiënt bekend was.  

◇ Wanneer de patiënt geen recidiverende ziekte heeft ten tijde van de follow-up 
wordt er gevraagd wanneer de laatste informatie over de recidiefstatus van deze 
patiënt bekend was.  

◇ Deze data kunnen hetzelfde zijn, bijvoorbeeld een polibezoek.  

◇ Deze data moeten beide >12 maanden, >36 maanden en >60 maanden na de datum 
van de verrichting liggen voor respectievelijk de 1, 3 en 5 jaar follow up. Alleen op die 
manier kan de 1, 3 en 5-jaars (ziektevrije) overleving nauwkeurig worden bepaald.  
 

Scenario 2: Ten tijde van invullen van de follow-up is de patiënt in leven en er is sprake van 
terugkeer van de ziekte.  

◇ Wanneer de patiënt in leven is ten tijde van de follow-up wordt er gevraagd wanneer 
de laatste informatie over de status van deze patiënt bekend was.  

◇ Wanneer de patiënt recidiverende ziekte heeft (gehad) wordt er gevraagd naar de 
datum van diagnose van het recidief en de datum van de ablatie/resectie van de 
tumor waarvan de huidige tumor een recidief is.  

◇ De datum met de laatste informatie over de status moet >12 maanden, >36 
maanden en >60 maanden na de datum van de verrichting liggen voor 
respectievelijk de 1, 3 en 5 jaar follow up. Alleen op die manier kan de 1, 3 en 5-jaars 
overleving nauwkeurig worden bepaald. 

◇ De datum van de ablatie/resectie van de tumor waarvan de huidige tumor een 
recidief is erg belangrijk om nauwkeurig in te vullen. Met deze datum kan de follow-
up aan een verrichting gekoppeld worden en wordt zo de ziektevrije 
overlevingsperiode bepaald.  

• U kunt klikken op “Klik voor de optieset” om de datum te selecteren. Dit kan 
echter alleen wanneer de verrichting eerder geregistreerd is in de DHBA in 
uw centrum.  

• Deze datum kan ook handmatig worden ingevuld. 
 

Scenario 3: Ten tijde van invullen van de follow-up is de patiënt overleden en er is voor het 
overlijden geen sprake geweest van terugkeer van de ziekte. 

◇ Wanneer de patiënt is overleden kan de overlijdensdatum worden ingevuld bij 
patiëntgegevens.  

◇ Wanneer de patiënt geen recidiverende ziekte heeft gehad voordat de patiënt 
overleed vult u in wanneer de laatste informatie over de recidiefstatus van deze 
patiënt bekend was (bijv. datum laatste beeldvorming).  
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Scenario 4: Ten tijde van invullen van de follow-up is de patiënt overleden en er is voor het 
overlijden sprake geweest van terugkeer van de ziekte. 

◇ Wanneer de patiënt is overleden kan de overlijdensdatum worden ingevuld bij 
patiëntgegevens.  

◇ Wanneer de patiënt recidiverende ziekte heeft gehad voordat de patiënt overleed 
vul dan de datum van diagnose van het recidief en de datum van de ablatie/resectie 
van de tumor waarvan de huidige tumor een recidief in.  

◇ De datum van de ablatie/resectie van de tumor waarvan de huidige tumor een 
recidief is erg belangrijk om nauwkeurig in te vullen. Met deze datum kan de follow-
up aan een verrichting gekoppeld worden en wordt zo de ziektevrije 
overlevingsperiode bepaald.  

• U kunt klikken op “Klik voor de optieset” om de datum te selecteren. Dit kan 
echter alleen wanneer de verrichting eerder geregistreerd is in de DHBA in 
uw centrum.  

• Deze datum kan ook handmatig worden ingevuld. 
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4. Instructie Signaleringslijsten 
 
De signaleringslijsten zijn lijsten met patiënten waarbij nog een actie wordt verwacht van de 
invoerder (incompleet of follow-up nodig).  
 

 
 
De signaleringslijsten zijn te vinden in het menu links bij “Overzicht patiënten”. Als u een patiënt 
geselecteerd heeft komt u daar door links bovenin het scherm op “Overzicht patiënten” of “Home” 
te klikken. U klikt vervolgens op Rapportages V2 om de signaleringslijsten te gaan. U komt dan in 
onderstaand menu. 
 

 
 
Bij “signaleringslijsten” ziet u een lijst met patiënten waarbij de registratie nog niet volledig is 
ingevuld. Bij “signaleringslijst follow-up 1, 3, en 5 jaar” ziet u patiënten waarbij follow-up informatie 
kan worden ingevuld. En bij “signaleringslijst overleden patiënten” treft u een lijst met patiënten 
waarbij de recidiefstatus voor overlijden ingevuld kan worden.  
 
Dit hoofdstuk zal verder ingaan op de “signaleringslijst follow-up 1, 3, en 5 jaar” en “signaleringslijst 
overleden patiënten”.  
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Hoe werken de signaleringslijsten?  
De volgende patiënten zullen verschijnen op de “signaleringslijst follow-up 1, 3, en 5 jaar”:  

- Patiënten (in leven) waarbij de datum van operatie/ablatie 1 jaar geleden is.  
- Patiënten (in leven) waarbij de datum van operatie/ablatie 3 jaar geleden is.  
- Patiënten (in leven) waarbij de datum van operatie/ablatie 5 jaar geleden is.  

De volgende logica is hierin meegenomen, wanneer: 
- Er een recidief van de verrichting is geweest, en deze is geregistreerd in “recidief” sectie van 

een verrichting in de DHBA, dan hoeft deze informatie niet ingevuld te worden en staat er 
“N.v.t. deze info is al beschikbaar” op de signaleringslijst. U vult dan alleen informatie over 
de overlevingsstatus in.  

- Voor alle bovenstaande geldt de ingangsdatum 01-09-2017, waardoor op 01-09-2018 de 
eerste patiënten voor de 1-jaars follow-up op de signaleringslijst kan worden verwacht.  

 
De volgende patiënten zullen verschijnen op de “signaleringslijst overleden patiënten”:  

- Patiënten die zijn overleden.  Hierbij kan informatie over recidiefstatus ingevuld worden. 
De volgende logica is hierin meegenomen, wanneer: 

- Er zowel informatie over recidiefstatus als overlevingsstatus bekend is zal de patiënt niet 
verschijnen op de lijst.  
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5. Instructie registreren specifieke situaties (FAQ) 
 
Hoe werkt een multidisciplinaire registratie en hoe geef ik aan voor welke discipline ik 
registreer?  
De DHBA is een multidisciplinaire registratie waarbij zowel leverchirurgen als interventieradiologen 
de behandeling voor levermetastasen registreren. Dit doen zij in 1 registratie. Deze is zoveel 
mogelijk gelijk om vergelijking mogelijk te maken. Bij het invullen van de informatie over het type 
procedure (chirurgisch/radiologisch), zal er een opsplitsing worden gemaakt waarin de 
respectievelijke behandeling specifieke informatie geregistreerd moeten worden.  
 
Waarom moet ik al die informatie in het menu recidief registreren? 
Deze informatie is nuttig om de volgende redenen:  

• Recidief informatie is follow-up informatie: 
• In de DHBA zal gekeken worden naar de ziektevrije overleving na een 

verrichting omdat dit mogelijk iets zegt over de kwaliteit van de verrichting. 
De patiënt wordt hiervoor 5 jaar gevolgd. In de follow-up wordt daarom 
gevraagd of de ziekte is teruggekomen (recidief).  

• Als een verrichting plaatsvindt (verrichting B) voor een recidief van een 
eerdere verrichting (verrichting A) betekent dit dat er geen ziektevrije 
overleving van verrichting A meer is.  

• Het is dan niet meer nodig om dit in de follow-up van verrichting A nog te 
vragen, want dit is immers al geregistreerd. Hiermee kan de registratielast 
verminderd worden.  

• Case-mix correctie: De uitkomsten van een behandeling van een recidief zijn naar 
verwachting anders dan uitkomsten van een eerste behandeling. Door deze 
informatie te registreren kan hier rekening mee gehouden worden in de 
interpretatie van de resultaten / gecorrigeerd voor worden in de analyses.  

 
Er wordt gevraagd of de patiënt een eerdere leverresectie of -ablatie heeft ondergaan voor deze 
aandoening. Wat wordt er verstaan onder “deze aandoening”?  
Met een eerdere resectie of ablatie voor dezelfde aandoening wordt de aandoening bedoeld 
waarvoor nu een behandeld wordt geregistreerd (bijv. CRLM).  Het betreft dus niet bijvoorbeeld een 
eerdere resectie van een andere ziekte (colorectaal carcinoom, waarbij de primaire tumor eerst is 
behandeld) of een eerdere verrichting in het kader van een two-staged procedure. 
 
Wat wordt er verstaan onder “datum van de eerdere ablatie/resectie van de tumor waarvan de 
huidige tumor een recidief is”?  

        Hier kunt u de datum van de voorlaatste behandeling invullen waarvan u nu het recidief behandeld. 
Het betreft dus niet de allereerste behandeling en niet de datum van resectie van de primaire tumor.    
 
Wat moet ingevoerd worden als een patiënt behandeld wordt voor zowel een nieuwe metastase 
als een recidief? 
In dit geval verzoeken wij u de vragen over recidief in te vullen als zijnde recidief. Deze informatie 
wordt meegenomen als follow-up informatie over de betreffende verrichting waarvan de huidige 
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verricht een recidief is. Voor de nieuwe metastasen geldt dat dit in een later stadium meegenomen 
kan worden in een case mix model, omdat het de uitkomsten kan beïnvloeden.  
 
Wat moet ik doen als ik meerdere typen (RFA, MWA) ablaties uitvoer? 
In dit geval verzoeken wij u het type ablatie te registreren die u het meeste heeft gebruikt in de 
procedure (versie 2018). Vanaf 01-01-2019 kunt u kiezen voor de optie “Combinatie van 
bovenstaande”.   
 
Kan ik ook patiënten uit een ander centrum zien? 
In verband met privacy is het niet mogelijk patiënten uit een ander centrum te zien in de DHBA.  
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