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Geachte collega, 
 
Vanuit de zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen bestaat al geruime tijd de wens om 
‘patiënt reported outcome measures’ (PROMs) toe te voegen aan de DUCA-
kwaliteitsregistratie. Na ampel beraad in de wetenschappelijke commissie van DUCA is in 
2018 besloten aan deze wens gehoor te geven. Voor deelname aan de registratie dient de 
patiënt akkoord te gaan met gebruik van zijn/haar gegevens voor verbeterinformatie voor 
ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra, (beleids)informatie, ondersteunende 
informatie voor patiënten, zorginkoopbeleid en wetenschappelijk onderzoek. 
 
Aanleveren PROMs via POCOP 

Graag laten wij u weten dat de verzameling van de PROMs t.b.v. DUCA gefaciliteerd kan 

worden door POCOP (Prospective Observational Cohort Study of Oesophageal-gastric 

cancer Patients). POCOP biedt een infrastructuur voor het verzamelen van klinische 

gegevens en patiënt gerapporteerde uitkomsten, gericht op slokdarm- en maagkanker. 

Hierbij wordt - na aanmelding van een patiënt voor POCOP – de logistiek van het versturen 

en opvolgen van de vragenlijstregistratie door de POCOP-medewerkers uitgevoerd en 

komt derhalve niet ten laste van uw eigen organisatie. Dit wordt momenteel mogelijk 

gemaakt door onder andere een subsidie van KWF Kankerbestrijding.  
 
Het primaire doel van POCOP is het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek om de 
prognose en levenskwaliteit van patiënten te verbeteren. Daarnaast is het ook mogelijk om 
de specifieke vragenlijsten die gewenst zijn voor DUCA, vanuit POCOP aan te leveren aan 
DUCA. Met andere woorden, indien uw centrum reeds deelneemt aan POCOP, is het niet 
nodig om nog separaat patiënten vragenlijsten ten behoeve van DUCA op te sturen, 
vooropgesteld dat u uw patiënten daadwerkelijk voor POCOP aanmeldt. Binnenkort zal aan 
de reeds aan POCOP deelnemende centra  een verwerkersovereenkomst worden 
toegzonden, zodat wordt voldaan aan de Europese Privacy regelgeving. 
 
Indien uw centrum nog niet deelneemt aan POCOP en u heeft wel die wens, dan kunt u zich 
aanmelden via pocop@ducg.nl. Vanuit het POCOP-team wordt dan contact met u 
opgenomen. 

 

Aanleveren PROMs via DICA, eigen EPD of patientportal 
Wanneer u niet deelneemt aan POCOP, is het ook mogelijk om data aan te leveren via het 
DICA-basissysteem. Deze data wordt automatisch verwerkt en is hierdoor snel op MijnDICA 
in een benchmark rapportage zichtbaar. Het basissysteem wordt gefaciliteerd door 
Brightfish.  
 
Daarnaast kunt u data intern opslaan in het EPD en deze vervolgens als batch aanleveren 
aan MRDM. Ook kunt u gebruik maken van een andere patientportal, zoals MediQuest, 
VitalHealth of Qualizorg. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de MRDM 
servicedesk (dica-servicedesk@mrdm.nl of 088 – 57 000 30). 
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Kosten aanlevering data 
Deelname aan het DICA-basissysteem is kosteloos. Aan het incorporeren van PROMs in 
DUCA via POCOP of een andere patientportal zijn wel kosten verbonden. De kosten 
bedragen 600 euro per ziekenhuis per jaar. Deze kosten worden door MRDM gemaakt, 
omdat de validatie en rapportage van de data per ziekenhuis wordt uitgevoerd en komen 
voor rekening van het eigen ziekenhuis.  
 
Aanmelding registratie 
In de attachment treft u een aanmeldingformulier voor de DUCA PROMs registratie. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 
De wetenschappelijke commissie van de DUCA 


