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  Hoe integreren wij de data …?   

Leeuwarden 

Drachten 

Heerenveen 

Sneek  

  PV in Friesland 
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HemoBase: domein specifiek EPD    

Registratie en integratie van data: 
regionaal en multicenter 
multidisciplinair en registratie 

aan de bron 
representatie van klinisch 

model 
discrete data: klinische studies, 

kwaliteitsparameters 
koppeling met EPIC, HiX, Glims? 

 
 



Evidence based medicine: continuous improvement through tracking 

outcomes,  

also multiple medical conditions  

patiënt context and knowledge management 

‘best individual treatment’   

Standardization, protocol-

driven activities, workflow, 

ordermanagement 

Documenting specific clinical activities,  

basic decision support (interactions) 

Clinical data-repository:  

Patient data available to caregiver 

EPD ontwikkeling vlgs Gartner    



Representatie Klinisch Model    



EPD = workflow + spec. domeinen 

 

Hospital workflow 
 

 

HemoBase 
 

 

Diabetes 
 

 

Mammocare 
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MDO staat centraal in de registratie 
• Organisatorisch: completeren ingevoerde bron data 
• Medisch: confirmeren GiD en Episode/Rapport 
• Modulair MDO formulier: diagn. ond, progn. fact., therapie, 

therapie eval. etc. –> ‘real time’ uit EPD 
 

Voorwaarde:  
“GiD” is een sleutelbegrip dat in het EPD model aanwezig moet 
zijn: 

 voor MDO (patientenzorg) 
 voor klinisch wetenschappelijk onderzoek en KP 

 
 

Zorgpad = Tijdpad = patiënt journey 



MDO – voorbeeld 



PBR HemoBase registratie 2005 – heden 
 

DLCBL: comorb., toxic., progn. fact. en uitkomst 
 

Multipel myeloom: idem, assoc. Vit. D def. en 
polyneuropathie 
 

MDS: idem, validatie transfusie beleid ivm antistoffen ontw. 
 

MPN: idem, PV 
 
 
 

Onderzoek – kwaliteitsparameters 



 

 

Mels Hoogendoorn, Tamara Wustman 

 RCT: strikte in- and exclusie criteria  - “real world”? 
 

 Observationele studies:  
 selectie bias (spec. centra) 
   case mix  oud / nieuw   

 
 NKR of ander PBR databases: onvoldoende specifieke data 

voor  diagnose, progn. factoren, therapie en uitkomst  
 

 HemoBase data 2004 – 2014 -> verrijken met data uit EPDs 
 

 

  

   

   

Disease and treatment characteristics  in patients with 

newly diagnosed Polycythemia Vera: 

 a detailed population-based study 



 

 Patient karakteristieken      n=112  



 

 Patient karakteristieken (2) 

25 % hadden PV-gerelateerde symptomen (pruritis, 
constitutioneel)  
   
 



 

 Trombosis < 6 mnd voor diagnose 



 

 Incidence PV Friesland 

 

In Friesland 650.000 inwoners      

Totaal            112 / 10 jr 

Incidenie      1,7 / 100.000  

Titmarsh GJ, Am J Hemat 2014, Hultcranz M, JCO 2012 

Incidentie Zweden  1,4 / 100.000     

Incidentie in de literatuur  0.4 – 2.8 / 100.000  



 

 

 Behandeling: antistolling, flebotomie, 
Hydroxyurea, IF, W&S 

 Hydroxyurea intolerantie 
 Response en survival 
 Events (thrombo-embolisch, e.a.) 
 
  
   
   

Overige studie parameters 



 Bevindingen 

 
•  Incidentie  PV in Friesland 1,7 / 

100.000 
•  40% voorgesch. met trombose incl. 18 

%  t.t.v. diagnose 
•  12,5% geen tromboprophylaxe na 

diagnose 
Mediane FU 33 mnd (0-125 mnd): 
• 16,9% overleden; 5-jr OS: 64,9% 
• 1.7% transformatie naar AML / MF 
• 9 trombose (8%) in 8 patienten (7%); 

25% geen prophylaxe 
• 14 % intolerantie voor HU 
• CCI, intolerantie HU & trombose (bij 

diagnose en FU)   waren niet 
geassocieerd met verminderde OS 
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