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1. Achtergrond signaleringslijst 

Op verzoek van gebruikers de DLCA-L is de signaleringslijst voor de 1e-jaars follow-up 
ingebouwd in de DLCA-L. De signaleringslijst is digitaal beschikbaar en berekent 
automatisch bij welke patiënten  de 1-jaars follow-up nog geregistreerd moet worden. 
Met de signaleringslijst hoeft u niet alle geregistreerde patiënten zelf te doorlopen of 
lijsten van bij te houden.  

Om de kwaliteit van de longkankerzorg te verbeteren, is het belangrijk om de 
uitkomsten van een behandeling te meten. Voor elke patiënt die u in de DLCA-L 
registreert, is het verplicht om minimaal één keer de 1e-jaars follow-up in te vullen. 
Met 1e-jaars follow up wordt de status van de longkankerpatiënt, één jaar na het 
eerste bezoek aan de poli bedoeld. De uitkomsten van de behandeling vult u in de 
follow-up module van de DLCA-L in, net zoals de vervolgbehandelingen die gegeven 
worden aan de patiënt. 

2. Doel signaleringslijst 

De signaleringslijst is in de DLCA-L ingebouwd om bij te kunnen houden voor welke 
patiënten er nog een follow-up ingevuld moet worden. Doordat de signaleringslijst 
automatisch bijgehouden wordt, zal dit tijd schelen voor de gebruiker.   

3. Gebruik signaleringslijst 
Toegang en gebruik signaleringslijst  

 Ga naar de startpagina van de DLCA-L registratie (Survey). 

 Klik vervolgens op ‘Rapportages’. Deze vindt u op de startpagina van de DLCA-
L registratie aan de linkerkant, onder “Toevoegen patiënt”.  

 Vervolgens ziet u twee lijsten: “Signaleringslijsten” en “Signaleringslijst Follow-
up 1 jaar”. Wanneer u op de tweede lijst klikt, ziet u een overzicht van records 
van patiënten waar de 1-jaars follow-up niet compleet of afwezig is. 

In de eerste kolom ziet u een gekleurd bolletje. In hoofdstuk 3b. wordt de uitleg per 
melding beschreven. Vervolgens ziet u een aantal kolommen die het record in de 
DLCA-L beschrijven, namelijk de geboortedatum, de datum van 1ste polibezoek, 
datum van beeldvormend onderzoek en de datum van het laatste MDO. Vervolgens 
ziet u de melding die hoort bij dit record. In de laatste kolom is de datum van follow-
up weergegeven. Deze mist als de follow-up ontbreekt. 

         LET OP: 

 Per kolom kunt u de volgorde van de meldingen wijzigen door te klikken op de 
pijltjes naast de titel van de kolom. U kunt bijvoorbeeld de meldingen sorteren 
van oudste naar nieuwste melding door te klikken op het pijltje naast “Datum 
1e polibezoek”. 
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a. Meldingen 

Er zijn meerdere redenen waarom een patiënt op de signaleringslijst komt. In de 
tabel hieronder worden de verschillende situaties weergegeven. De situaties 
corresponderen met de gekleurde bolletjes (linker kolom) die u ook in het dashboard 
te zien krijgt.   
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Melding Wat betekent deze melding? Wat moet u doen? 

Rood De episodedatum waarop de follow-up van 
toepassing is, ontbreekt. Hierdoor kan de 
follow-up niet aan de episode worden 
gekoppeld. Dit is van belang, omdat met deze 
koppeling er berekend wordt of de follow-up 
een jaar na de eerste episodedatum is. 

Vul de datum van de episode in. Dit is de datum 
van het eerste polibezoek en ziet u in het record 
ook aan de linkerkant dikgedrukt staan. Als de 
datum van het eerste polibezoek onbekend is, 
vult u de datum van beeldvorming in. 

Oranje Een follow-up is aangemaakt, maar de datum 
van follow-up ontbreekt. De datum is 
belangrijk, omdat hiermee berekend kan 
worden of de follow-up binnen de 
tijdsperiode van 9 tot 15 maanden valt. 

Vul de datum van follow-up in de follow-up 
module in (datfollow-up). Dit is de datum 
waarop de patiënt in het ziekenhuis is geweest 
voor follow-up . 

Cyaan 1-jaars follow-up is ingevuld maar nog niet 
compleet vanwege het ontbreken van een 
antwoord op één of meerdere van 
onderstaande vragen: 

- Is er sprake van progressie/recidief? 
- Is er sprake van actieve 

tumorbehandeling? 
- Is de patiënt overleden? 

 Antwoord hierop is verplicht.  

Vul de ontbrekende onderdelen in de follow-up 
in en check of de melding verdwijnt van de 
signaleringslijst. Mocht de melding niet 
verdwijnen, neem dan contact op met de 
servicedesk (hoofdstuk 4). 

Roze 1-jaars follow-up ontbreekt. Dit betekent dat 
de datum van het eerste polibezoek langer 
dan 1 jaar geleden is en er nog geen follow-up 
is ingevuld. Er is een spreiding van 9 tot 15 
maanden. Mocht u hiervoor of erna een 
follow-up hebben ingediend, dan dient u 
(voor patiënten vanaf 01-01-2020) een 
nieuwe follow-up aan te maken. 

Maak een nieuwe follow-up aan en vul deze 
helemaal  in. Heeft u al een follow-up 
aangemaakt? Controleer dan of de datum van de 
follow-up en de episodedatum waarop de 
follow-up van toepassing is, goed ingevuld zijn. 
Is de tijdsperiode korter dan 9 maanden of 
langer dan 15 maanden? Dan verschijnt de 
melding ook en dient u een nieuwe follow-up 
aan te maken met de datum waarop er een 
check is geweest van de patiënt.  

Grijs Patiënt is meer dan 9 maanden na de eerste 
polidatum overleden, maar er is geen follow-
up voor overlijden geregistreerd. Dit moet 
ingevuld worden zodat de status voor 
overlijden bekend is.  

Er dient een follow-up aanwezig te zijn met “Is 
de patiënt overleden” (overledenfup = ja). Indien 
er meerdere follow-ups zijn geweest voor 
overlijden, kies dan de meest recente of 
belangrijkste. 
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LET OP: 

 Het kan zijn dat er voor hetzelfde record (patiënt) meerdere meldingen 
aanwezig zijn. Bijvoorbeeld: 

o Indien een follow-up niet gekoppeld kan worden aan de episode, ziet u 
een rode melding. U ziet ook een roze melding, omdat de follow-up 
daarmee ontbreekt. Wanneer u de juiste episodedatum invult waarbij de 
follow-up hoort, verdwijnen beide meldingen. 

o Indien de datum van de follow-up ontbreekt, ziet u een oranje melding. 
Echter verschijnt er ook automatisch een roze melding, omdat het niet 
duidelijk is of de follow-up 1 jaar na de eerste episodedatum is. Daarom 
ontbreekt de follow-up. 

 Het is absoluut niet de bedoeling dat u de datum van het eerste polibezoek 
aanpast, zodat de tijdsperiode tussen eerste polibezoek en follow-up valt in de 
gewenste periode van 9 tot 15 maanden. De datum van eerste polibezoek (of 
beeldvorming indien onbekend) is een belangrijke variabele voor het 
berekenen van alle indicatoren van de DLCA-L. Wanneer deze verschoven 
wordt, heeft dat invloed op de uitkomsten van de indicatoren, maar ook op de 
dashboarding en wetenschappelijk onderzoek. 
 

b. Wijzigingen ten opzichte van 1ste versie 

Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de automatische signaleringslijst ten 
opzichte van de eerste versie die online kwam in mei 2020. Doordat gebruikers veel 
meldingen kregen voor het aanmaken van een follow-up van patiënten met een eerste 
polidatum in 2017/2018. Wat is er nu (augustus 2020) gewijzigd? 

- Meldingen voor een follow-up die niet tussen 9 en 15 maanden ligt worden niet 
meer weergegeven voor patiënten met een polidatum vóór 01-01-2020. Dit 
betekent dat een patiënt die voor het eerst in 2018 in beeld kwam en waarvoor 
4 maanden later een follow-up is geregistreerd, niet meer op de 
signaleringslijst komt. Voor patiënten met een eerste polidatum vanaf 01-01-
2020 geldt dus wel dat er minimaal 1 volledige follow-up geregistreerd dient te 
worden die ligt tussen 9 en 15 maanden na eerste polibezoek. 

- Voor patiënten die terugverwezen worden naar de huisarts/1ste lijn/hospice en 
die niet meer in beeld zijn, wordt vanaf 01-01-2021 een optie in de follow-up 
ingebouwd die dit aangeeft. Er kan dan een follow-up aangemaakt worden 
voor deze patiënten waarop wordt aangegeven dat de patiënt “Loss-to-follow-
up” is, waardoor er ook geen meldingen meer verschijnen op de 
signaleringslijst. Dit betekent echter dat dit voor 2020 nog niet mogelijk is. In 
dat geval kan voor deze patiënten een follow-up worden aangemaakt waarin 
“Nee (Best supportive care)” wordt geregistreerd en de andere variabelen als 
onbekend kunnen worden geregistreerd. 
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c. Aanpassingen in records 

Wanneer u op een melding klikt, komt u direct in het record van de patiënt. Indien een 
follow-up ontbreekt of incompleet is, kunt u dit direct aanpassen in de record.  

De signaleringslijst is  real-time. Dat wil zeggen dat aanpassingen in de follow-up van 
het record, direct zichtbaar zijn op de signaleringslijst. Als u een follow-up (compleet) 
registreert, zal de melding vanzelf verdwijnen. Blijft u meldingen houden, terwijl de 
follow-up wel compleet is en voldoet aan alle criteria, neem dan contact met ons op. 
(zie hoofdstuk 4). 

         LET OP: 

 Door te klikken op een melding, komt u direct in het record van de patiënt. Het 
maakt niet uit waar u op de regel klikt. 

  De signaleringslijst is real-time. Aanpassingen zijn binnen 2 minuten 
zichtbaar. 
 

4. Vragen/opmerkingen? 

Heeft u vragen/opmerkingen/suggesties over de signaleringslijst of het registreren 
van de follow-up, dan horen wij dat graag. Neem contact op met de DICA Servicedesk 
via: dica-servicedesk@mrdm.nl. We streven er naar om uw vraag binnen twee 
werkdagen te beantwoorden. Kan uw vraag niet wachten? Neem dan contact op met 
het DICA secretariaat op:  085-9024400. 
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