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Van coupe naar 
registratie



Even voorstellen

Niels te Brake

Beleidsmedewerker



Wat komt er aan bod?

• Korte introductie Stichting DICA

• Waar worden de PALGA gegevens voor gebruikt?

• Werkwijze DICA data en privacy



DUTCH INSTITUTE FOR CLINICAL AUDITING
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Specialist behandelt 
patiënt

Behandelgegevens 
worden bijgehouden

Een landelijk 
benchmark wordt 

ontwikkeld

Zorginstellingen en 

zorgverleners 

gebruiken 

uitkomsten

Om verbeterprojecten 
op te zetten

PRINCIPE VAN CLINICAL AUDITING



GEWENSTE UITKOMSTEN BINNEN HANDBEREIK

DCRA
Bij circa 800 endeldarmkankerpatiënten per 
jaar bleek de voorgeschreven bestraling 
voorafgaand aan een operatie niet meer nodig

- 800 patiënten

DUCA
Bij patiënten met een maagcarcinoom zien we 
een stijging van radicale in-opzet curatieve 
resecties: van 83% naar 91%

+8%
NBCA
Meer borstcontoursparende
behandelingen bij patiënten met 
borstkanker: een stijging van 63% naar 
75,8%. 

+13%

DASA
Mede door de stroke-registratie is de 
‘deur-tot-liestijd’ in drie jaar 
teruggebracht van 87 naar 55 minuten 

-32 min



Gebruik PALGA gegevens in de registraties

• Terugkoppeling aan de zorgverlener via de Codman dashboards 

• Wetenschappelijk onderzoek



CODMAN 
DASHBOARD
Het Codman Dashboard zet alle data uit 
landelijke DICA-kwaliteitsregistraties om in 
overzichtelijke informatie en toont hoe je 
scoort ten opzichte van andere 
Nederlandse ziekenhuizen



Codman Indicatoren



Codman Indicatoren



Codman Indicatoren



Codman Exploratief



Inzicht via auditing: toename in het aantal 
gereseceerde klieren



Voorbeeld wetenschappelijk onderzoek

• DBIR registratie 

• Onderzoek naar BIA-ALCL (breast implant associated anaplastic large cell
lymphoma

• Vergelijken DBIR met gouden standaard PALGA voor de werkzaamheid van de DBIR
als recall-instrument

• The Dutch Breast Implant Registry: Registration of Breast Implant–Associated 
Anaplastic Large Cell Lymphoma—A Proof of Concept, Becherer et al, Plastic and 
Reconstructive Surgery: May 2019 - Volume 143 - Issue 5 - p 1298-1306

https://journals.lww.com/plasreconsurg/toc/2019/05000


WERKWIJZE DICA data en privacy



Koppeling PALGA en DICA registraties: 
waarom?
• Registratielastvermindering: door systemen te koppelen en gegevens uit te 

wisselen, hoeven de zorgaanbieders de gevraagde gegevens maar één keer te 
registreren

• Registratie aan de bron: de kwaliteit van de data is optimaal wanneer deze direct 
van de bron afkomstig is 

• Bundeling van informatie: behandeling rond oncologische aandoeningen is vaak 
multidisciplinair van aard. Door behandel en uitkomstinformatie van diverse 
betrokken specialismen te bundelen krijgen zorgverleners een zo compleet mogelijk 
beeld van de kwaliteit van de verleende zorg. Pathologische gegevens zijn hier een 
zeer belangrijk onderdeel van



WERKWIJZE DICA data en privacy

MRDM

Ziekenhuis DICA

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Onafhankelijke 
privacycommissie DICA



Sinds 2019 eerste koppelingen PALGA-DICA 
live 
• Colorectale registratie DCRA

• Slokdarmmaagcarcinoom DUCA

• Coloscopie registraties DRCE/DGEA

• Bezig met inventariseren koppeling  melanoomregistratie DMTR, longcarcinoom 
DLCA



Datasets registraties 

• Inhoud datasets jaarlijks vastgesteld door Clinical Audit Boards registraties
• Gemandateerde leden beroepsverenigingen  

• Doelbinding per dataset op variabeleniveau

• Ten aanzien van pathologische gegevens in de dataset: 
• met de patholoog die namens de NVVP is gemandateerd als lid van de betreffende clinical audit 

board; of

• met een patholoog van de NVVP die wordt betrokken bij het samenstellen van de pathologische 
gegevens in de dataset voor een betreffende clinical audit.



VRAGEN?


