
Beste EPSA-gebruiker,
 
Vanaf 2 januari 2018 gaat de EPSA live. 

De belangrijkste wijzigingen voor 2018 zijn:
Uitbreiding van opties, verwijderen controlevragen bij de variabele ‘genetic counseling’
voor de aandoeningen gastroschisis en oesafagusatresie.
Harmonisatie van het gedeelte ‘Patientdata’ en verplaatsing van de variabelen met
betrekking tot het eventuele overlijden van een patiënt.

De bijbehorende documentatie voor alle details van onderstaande wijzigingen is vanaf heden te downloaden via de website van MRDM (https://mrdm.nl/showcase/downloaden).

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 bewerken aandoening oesdiagnostics aandoening/oesrep Replogle tube Deze variabele is nu altijd zichtbaar in de sectie diagnostics. 

2 verwijderen aandoening gastrodiagn aandoening/gastrogen Genetic counseling De conrolevraag of er genetic counseling is verricht is verwijderd 

2a bewerken aandoening gastrodiagn aandoening/gastrogen2 Conclusion genetic 
counselling

De conditie op deze variabele is verwijderd

2b bewerken aandoening gastrodiagn aandoening/gastrogen2 Conclusion genetic 
counselling

De optie 'VACTERL is toegevoegd bij de vraag: Genetic Counseling (Gastroschisis)

2c bewerken aandoening gastrodiagn aandoening/gastrogen2 Conclusion genetic 
counselling

De titel is aangepast naar: Genetic counseling 

4 verwijderen aandoening omphdiagn1 aandoening/omphdna2 Conclusion DNA 
diagnostics

Deze vraag werd dubbel gepresenteerd. De oude data is geconverteerd en is nu één keer 
zichtbaar

9 bewerken Patient identification Patient/land Country idcode n.v.t.

10 bewerken Patient identification Patient/land Country idcode variabele land wordt verplicht in te vullen

11 bewerken aandoening gastrodiagn aandoening/gastrogen2 Conclusion genetic 
counselling

Rename 'gastrogen2' naar 'gastrogen'.

12 bewerken aandoening gastrodiagn aandoening/gastrogen Genetic counseling optieset 701 aanpassen:
0 Normal
1 Syndromal
7 Other
(toevoegen)
3 Vacterl
9 unknown

13a verwijderen patient identification patient/status Deceased omtrent datum overlijden uniform maken met andere registraties, conform besloten is in 
werkgroep

13b bewerken patient identification patient/datovl Date of death datovl uniform maken met andere registraties, conform besloten is in werkgroep
Met verwijderen van variabele 'status' is er geen conditie meer op variabele zelf, gaat dus meer 
open.



13c invoegen patient identification patient/tekstovl If the patient has died, 
please enter the date of 
death. If the patient is 
alive, don't enter the date 
of death.

paragraph: "If the patient has died, please enter the date of death. If the patient is alive, don't 
enter the date of death."

13d1 bewerken patient identification patient/datovl Date of death Toevoegen validatie mbt reggroep 1: verplicht in te vullen wanneer [armovl30l]==1 (uit sectie 
'armcomplications').
In andere gevallen: wel in te vullen maar niet verplicht.

13d2 verwijderen aandoening armcomplications aandoening/armovl30dat Date of death verwijder deze overlijdingsdatum, zodat overlijdingsdatum op 1 plek in de patientdata staat.

13d3 bewerken aandoening armcomplications aandoening/armovl30 Death (&lt; 30 days after 
surgery)

Validatie toegevoegd dat indien deze variabele op Ja wordt gezet en datum overlijden niet is 
ingevuld, de datum overlijden ingevuld moet worden.

13d4 invoegen aandoening armcomplications aandoening/armdatovlnaar
patient

Patient has died within 30 
days after surgery? If yes, 
go to ‘Patientdata’ to 
register the date of death.

Toevoegen paragraaf: Is de patient binnen 3 maanden na behandeling overleden? Zo ja, ga 
naar de Patientgegevens voor het invoeren van de overlijdensdatum.

13e1 bewerken patient identification patient/datovl Date of death Toevoegen validatie mbt reggroep 2: verplicht in te vullen wanneer [hircompmort]==1 (uit 
sectie mhcomplications).
In andere gevallen: wel in te vullen maar niet verplicht.

13e3 bewerken aandoening mhcomplications aandoening/hircompmort Death (&lt; 30 days after 
surgery)

Validatie toegevoegd dat indien deze variabele op Ja wordt gezet en datum overlijden niet is 
ingevuld, de datum overlijden ingevuld moet worden.

13e4 invoegen aandoening mhcomplications aandoening/hirdatovlnaarp
atient

Patient has died within 30 
days after surgery? If yes, 
go to ‘Patientdata’ to 
register the date of death.

Toevoegen paragraaf: Is de patient binnen 3 maanden na behandeling overleden? Zo ja, ga 
naar de Patientgegevens voor het invoeren van de overlijdensdatum.

13f1 bewerken patient identification patient/datovl Date of death Toevoegen validatie mbt reggroep 3: verplicht in te vullen wanneer [chdovopn]==1 (uit sectie 
chdcomplications).
In andere gevallen: wel in te vullen maar niet verplicht.

13f3 bewerken aandoening chdcomplications aandoening/chdovopn Death after first 
admission

Validatie toegevoegd dat indien deze variabele op Ja wordt gezet en datum overlijden niet is 
ingevuld, de datum overlijden ingevuld moet worden.

13f4 invoegen aandoening aandoening/chddatovlnaar
patient

Toevoegen paragraaf: Is de patient overleden na de eerste opname? Zo ja, ga naar de 
Patientgegevens voor het invoeren van de overlijdensdatum.

13g1 bewerken patient identification patient/datovl Date of death Toevoegen validatie mbt reggroep 4: verplicht in te vullen wanneer [omphstatus]==1 (uit sectie 
omphdischar).
In andere gevallen: wel in te vullen maar niet verplicht.

13g2 verwijderen aandoening omphdischar aandoening/omphdatovl Date of death verwijder deze overlijdingsdatum, zodat overlijdingsdatum op 1 plek in de patientdata staat.

13g3 bewerken aandoening omphdischar aandoening/omphstatus Death during hospital 
admission or within 30 
days after surgery

Validatie toegevoegd dat indien deze variabele op Ja wordt gezet en datum overlijden niet is 
ingevuld, de datum overlijden ingevuld moet worden.

13g4 invoegen aandoening aandoening/omphdatovlna
arpatient

Toevoegen paragraaf: Is de patient overleden tijdens opname in het ziekenhuis of binnen 30 
dagen na de operatie? Zo ja, ga naar de Patientgegevens voor het invoeren van de 
overlijdensdatum.



13h1 bewerken patient identification patient/datovl Date of death Toevoegen validatie reggroep 5: verplicht in te vullen wanneer [oesovl]==1 (uit sectie 
oesdischarge).
In andere gevallen: wel in te vullen maar niet verplicht.

13h2 verwijderen aandoening oesdischarge aandoening/oesovldat Date of death verwijder deze overlijdingsdatum, zodat overlijdingsdatum op 1 plek in de patientdata staat.

13h3 bewerken aandoening oesdischarge aandoening/oesovl Death Validatie toegevoegd dat indien deze variabele op Ja wordt gezet en datum overlijden niet is 
ingevuld, de datum overlijden ingevuld moet worden.

13h4 invoegen aandoening oesdischarge aandoening/oesdatovlnaar
patient

Patient has died during 
hospital admission? If yes, 
go to 'Patientdata' to 
register the date of death.

Toevoegen paragraaf: Is de patient overleden tijdens opname in het ziekenhuis? Zo ja, ga naar 
de Patientgegevens voor het invoeren van de overlijdensdatum.

13i1 bewerken patient identification patient/datovl Date of death Toevoegen validatie mbt reggroep 6: verplicht in te vullen wanneer [gastrostatus]==1 (uit 
sectie gastrodischar).
In andere gevallen: wel in te vullen maar niet verplicht.

13i2 verwijderen aandoening gastrodischar aandoening/gastrodatovl Date of death verwijder deze overlijdingsdatum, zodat overlijdingsdatum op 1 plek in de patientdata staat.

13i3 bewerken aandoening gastrodischar aandoening/gastrostatus Death during hospital 
admission or within 30 
days after surgery

Validatie toegevoegd dat indien deze variabele op Ja wordt gezet en datum overlijden niet is 
ingevuld, de datum overlijden ingevuld moet worden.

13i4 invoegen aandoening aandoening/gastodatovlna
arpatient

Toevoegen paragraaf: Is de patient overleden tijdens opname in het ziekenhuis of binnen 30 
dagen na de operatie? Zo ja, ga naar de Patientgegevens voor het invoeren van de 
overlijdensdatum.

13j1 bewerken patient identification patient/datovl Date of death Toevoegen validatie mbt reggroep 7: verplicht in te vullen wanneer [bilidatovl]==1 (uit sectie 
biliaryartresia2).
In andere gevallen: wel in te vullen maar niet verplicht.

13j2 verwijderen aandoening biliaryartresia2 aandoening/bilidatovl Date of death verwijder deze overlijdingsdatum, zodat overlijdingsdatum op 1 plek in de patientdata staat.

13j3 bewerken aandoening biliaryartresia2 aandoening/biliovl Death Validatie toegevoegd dat indien deze variabele op Ja wordt gezet en datum overlijden niet is 
ingevuld, de datum overlijden ingevuld moet worden.

13j4 invoegen aandoening aandoening/bilidatovlnaarp
atient

Toevoegen paragraaf: Is de patient overleden tijdens opname in het ziekenhuis of binnen 30 
dagen na de operatie? Zo ja, ga naar de Patientgegevens voor het invoeren van de 
overlijdensdatum.

13k2 verwijderen omphproced
ure

omphsurdischarge omphprocedure/omphdato
vlsur

Date of death verwijder deze overlijdingsdatum, zodat overlijdingsdatum op 1 plek in de patientdata staat.

13k3 bewerken omphproced
ure

omphsurdischarge omphprocedure/omphstatu
ssur

Death during hospital 
admission or within 30 
days after surgery

Validatie toegevoegd dat indien deze variabele op Ja wordt gezet en datum overlijden niet is 
ingevuld, de datum overlijden ingevuld moet worden.

13k4 invoegen omphproced
ure

omphprocedure/omphdato
vlnaarpatientsur

Toevoegen paragraaf: Is de patient overleden tijdens opname in het ziekenhuis of binnen 30 
dagen na de operatie? Zo ja, ga naar de Patientgegevens voor het invoeren van de 
overlijdensdatum.

14a verwijderen patient identification Patient/id Hospital n.v.t.

14b invoegen aandoening aandoening-id n.v.t.

15a verwijderen patient identification patient/upn Local patient 
identification number

n.v.t.

15b invoegen aandoening aandoening-upn n.v.t.



17 bewerken aandoening oesdiagnostics aandoening/oescgenux Conclusion genetic 
counselling

Oesafgusatresie: voor de vraag of er genetic counseling is verricht is de optie 'VACTERL' 
toegevoegd.

0        Normal
1        syndromal
3        VACTERL (nieuw)
7        Other
9        Unknown

17a bewerken aandoening oesdiagnostics aandoening/oescgenux Conclusion genetic 
counselling

De conditie wordt verwijderd

17b bewerken aandoening oesdiagnostics aandoening/oescgenux Conclusion genetic 
counselling

Label wordt "Genetic counselling" 

17c verwijderen aandoening oesdiagnostics aandoening/oescgen Genetic counseling De variabele oescgen wordt verwijderd

19a bewerken aandoening armdiagug aandoening/armafwugx Other UG anomalies checklist 7a.alle vrijetekst velden van varchar omzetten naar encrypted, hierin kunnen privacy 
gevoelige gegevens vermeld staan

19b bewerken aandoening gastrodiagn aandoening/gastrodefoth5 If other, describe checklist 7a.alle vrijetekst velden van varchar omzetten naar encrypted, hierin kunnen privacy 
gevoelige gegevens vermeld staan

20 bewerken Patient identification Patient/land Country idcode Het land niet automatisch geprefilled hebben op NL omdat het op die manier onduidelijker 
wordt dat de zorgaanbieder voor unknown/no idcode kan kiezen indien het BSN ontbreekt, 
ook al is de patiënt NL

20a bewerken Aandoening aandoening/armdatovlnaar
patient

Nieuwe vraag om indien de patient is overleden de datum te registeren. De datum wordt in het 
patiëntgedeelte genoteerd en niet op aandoeningsniveau in verband met toekomstige 
fucntionaliteit patientdata. 

20b bewerken Aandoening armcomplications aandoening/armovl30 Death (&lt; 30 days after 
surgery)

Label aangepast naar: Death (within 30 days after surgery)

20c bewerken Aandoening mhcomplications aandoening/hircompmort Death (&lt; 30 days after 
surgery)

Label aangepast naar: Death (within 30 days after surgery)*

20d bewerken Aandoening aandoening/hirdatovlnaarp
atient

Nieuwe vraag om indien de patient is overleden de datum te registeren. De datum wordt in het 
patiëntgedeelte genoteerd en niet op aandoeningsniveau in verband met toekomstige 
fucntionaliteit patientdata.

20e bewerken Aandoening aandoening/chdatovlnaarp
atient

Nieuwe vraag om indien de patient is overleden de datum te registeren. De datum wordt in het 
patiëntgedeelte genoteerd en niet op aandoeningsniveau in verband met toekomstige 
fucntionaliteit patientdata.

20f bewerken Aandoening aandoening/omphdatovlna
arpatient

Nieuwe vraag om indien de patient is overleden de datum te registeren. De datum wordt in het 
patiëntgedeelte genoteerd en niet op aandoeningsniveau in verband met toekomstige 
fucntionaliteit patientdata.

20g bewerken Aandoening aandoening/oesdatovlnaar
patient

Nieuwe vraag om indien de patient is overleden de datum te registeren. De datum wordt in het 
patiëntgedeelte genoteerd en niet op aandoeningsniveau in verband met toekomstige 
fucntionaliteit patientdata.

20h bewerken Aandoening aandoening/gastodatovlna
arpatient

Nieuwe vraag om indien de patient is overleden de datum te registeren. De datum wordt in het 
patiëntgedeelte genoteerd en niet op aandoeningsniveau in verband met toekomstige 
fucntionaliteit patientdata.



20i bewerken Aandoening aandoening/bilidatovlnaarp
atient

Nieuwe vraag om indien de patient is overleden de datum te registeren. De datum wordt in het 
patiëntgedeelte genoteerd en niet op aandoeningsniveau in verband met toekomstige 
fucntionaliteit patientdata.

22 bewerken omphproced
ure

omphprocedure/omphdato
vlnaarpatientsur

In Survey Accept staat nu :

 "Patient has died during hospital admission or within 30 days after surgery? If the answer is 
yes, go to the Patientdata to register the date of death." 

Het moet echter zijn zoals bij change 20f: 

"Patient has died during hospital admission or within 30 days after surgery? If yes, go to 
‘Patientdata’ to register the date of death."

23 bewerken patient identification patient/idcode Identification code Aanpassen helptekst: 
Netherlands: Burger Service Nummer: the format is 9 digits and must meet the 
algorithm “elfproef”.

Germany: Ausweisnummer: must comply with the rules applicable to a German 
ausweisnummer.

Belgium: Rijksregisternummer: the format is 11 digits: date of birth (year, month, day), 
sequence number (3 digits), and control number (2 digits).

Sweden: Personnummer: the format is 10 digits: date of birth (year, month, day), a dash 
or a plus sign, a serial number (3 digits), and a control number (1 digit).

Unknown or other nationality: when unknown fill in the hospitalnumber, followed by the 
unique patient number (UPN) as mentioned in the electronic patient record (EPD), 
assigned by the clinic. Example: 099123456700.

23a bewerken patient identification patient/idcode Identification code Label wordt: Social security number

24 bewerken patient identification patient/upn Local patient 
identification number

Helptekst wordt:
Unique patient number (UPN) as mentioned in the electronic patient record (EPD), assigned by 
the clinic.

25 invoegen patient identification patient/voorl Initials Nieuwe variabele Initials met helptekst  InitialsInitials of the patient, as mentioned in the 
passport from the country of residence.

26 invoegen patient identification patient/tussen Prefix Nieuwe variabele Prefix met helptekst Prefix of the patient, as mentioned in the passport from 
the country of residence.

Dutch: voorvoegsel

27 bewerken patient identification patient/naam Last name Helptekst wordt:
Surname of patient (maiden name), as mentioned in the passport from the country of 
residence.

28 bewerken patient identification patient/gebdat Date of birth Helptekst wordt:
Date of birth of the patient according to the following format: dd-mm-yyyy.

29 bewerken patient identification patient/geslacht Sex Helptekst wordt:
Sex as mentioned in the municipal administration



30 bewerken patient identification patient/geslacht Sex Optieset 500 toevoegen 3- Unspecified

32 bewerken patient identification patient/datovl Date of death Helptekst wordt:
Date of death, according to the following format:  dd-mm-yyyy.

33 invoegen patient identification patient/datovlvektis Date of death (Vektis) voor de koppeling met Vektis wordt variabele datum overlijden Vektis vastgelegd.

34 bewerken patient identification patient/land Country idcode variabele land voorzien van radiobuttons

35 bewerken patient identification patient/land Country idcode Aanpassen helptekst: 
Select country of issue of the patient's social security number. In case of another nationality 
than Dutch, German, Belgian or Swedish, select "Unknown".

the Netherlands: Burger Service Nummer
Germany: Ausweisnummer
Belgium: Rijksregisternummer
Sweden: Personnummer
Unknown/no idcode: unknown or other nationality

NB: This identification number will be used to identify each unique patient and will also be 
used to link separate datasets.

36 bewerken patient identification patient/id Hospital De header Patient identification toegevoegd boven id,land, idcode en upn

37 bewerken patient identification patient/voorl Initials De header Identification details toegevoegd boven voorl, tussen, naam

38 bewerken patient identification patient/gebdat Date of birth De header Patient information toegevoegd boven variabele gebdat, geslacht, tekstovl, datovl 
en datovlvektis

40 bewerken patient identification patient/land Country idcode Optieset countries:  unknown waarde veranderen van Unknown/no idcode naar 
Other/Unknown/no idcode


