
Handleiding 
voor de Klinische  
Kankerregistratie
bij een nieuwe diagnose 
& bij follow-up 

s t i c h t i n g  k a n k e r r e g i s t e r



handleiding voor de registratie 
van een nieuwe diagnose
uu	 voor	gevallen	al	dan	niet	besproken		

op	een	Multidisciplinair	Oncologisch	Consult	(moc)

Welke tumoren dient u te registreren(1)?
alle nieuwe diagnoses, al dan niet besproken op een moc, dienen  
geregistreerd te worden(2).

Inclusiecriteria
a	 Alle	nieuwe	diagnoses	van	kanker,	m.a.w.	alle	maligne	tumoren,	invasief		

of	in	situ.	
a	 Alle	hematologische	tumoren	inclusief	de	myeloproliferatieve	aandoeningen		

en	myelodysplastische	syndromen.
a	 Alle	tumoren	van	het	centraal	zenuwstelsel	ongeacht	het	gedrag	van	de	tumor	(benigne,	

laag	maligne	potentieel,	maligne).
a	 Alle	urotheelceltumoren	(laag	maligne	potentieel,	in	situ	en	invasief).
a	 Ovarium:	alle	maligne	en	borderline	maligne	epitheliale	tumoren.

Uitzonderingen
a	 Basocellulaire	carcinomen	dienen	niet	geregistreerd	te	worden.
a	 Hemangiomen	van	het	centraal	zenuwstelsel	dienen	niet	geregistreerd	te		

worden.

Indien	er	2	of	meerdere	tumoren	gediagnosticeerd	werden	(bv.	in	verschillende	organen,	
bilaterale	borsttumoren,...),	dient	voor	elke	tumor	een	afzonderlijk	formulier	ingevuld	te	
worden.

1	 administratieve gegevens van de patient

a	 Identificatienummer van de Sociale Zekerheid (insz):	Meestal	komt	dit	nummer	overeen	
met	het	rijksregisternummer	dat	u	terugvindt	op	de	sis-kaart	en/of	identiteitskaart	van	
de	patiënt	of	op	de	ziekenfondsklevertjes.

a	 Naam
a	 Geboortedatum
a	 Geslacht
a	 Postcode:	De	postcode	van	de	woonplaats	van	de	patiënt	wordt	niet	expliciet	gevraagd	

op	de	formulieren	voor	de	registratie	van	een	nieuwe	diagnose	en	een	follow-up.	Gelieve	
deze	toch te registreren	om	rapportering	op	basis	van	een	regio	mogelijk	te	maken.

1	 Tyczynski J., Démaret E., Parkin 

D.: Standards and guidelines for 

cancer registration in Europe: 

the ENCR recommendations. 

Lyon: IARC; 2003.

2	 Koninklijk besluit van 

21/03/2003 houdende vaststel-

ling van de normen waaraan 

het zorgprogramma voor onco-

logische basiszorg en het zorg-

programma voor oncologie 

moeten voldoen om te worden 

erkend. Belgisch Staatsblad 

2003; 22398-22411.
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2	 gegevens in verband met de tumor

2a1	 incidentiedatum(1)

De	incidentiedatum	is	de	datum van de eerste microscopische (cytologische/histologische) 
bevestiging van maligniteit.	Dit	is	de	meest	frequent	voorkomende	situatie.	

Toch	kan	het	voorkomen	dat	er	geen	microscopische	bevestiging	is	of	dat	die	pas	na	de	eer-
ste	behandeling	volgt.	In	dit	geval	kiest	u	de	datum	van	één	van	de	volgende	mogelijkheden	
(afnemende	prioriteit):
a	 eerste	hospitalisatie	voor	kanker
a	 eerste	consultatie	o.w.v.	maligniteit
a	 eerste	klinische	of	technische	diagnose
a	 begin	van	behandeling	voor	kanker
a	 overlijden	(indien	geen	enkele	andere	informatie	beschikbaar)

De	incidentiedatum	mag	nooit	zodanig	gekozen	worden	dat	deze	valt	na	de	overlijdens-
datum	of	de	datum	van	eerste	behandeling.

Bij	een	recidief	of	metastase	van	een	reeds	gekende	primaire	tumor,	gebruikt	u	het		
formulier	voor	een	Follow-up	en	is	de	incidentiedatum	die	van	de	eerste	diagnose!

2a2	 basis van diagnose
De	basis	van	diagnose	is	de	meest betrouwbare techniek	waarmee	de	diagnose	werd	gesteld.	

De	basis	van	diagnose	is:
1 autopsie (enkel bij toevallige vondst, niet van toepassing bij moc)
2 histologie primaire tumor
3 histologie metastase
4 cytologie/hematologie
5 technisch onderzoek
6 klinisch onderzoek
7 tumormerker (bv. psa, hcg, afp, Ig,…)
9 onbekend

Deze	is	niet	noodzakelijk	gelinkt	aan	de	incidentiedatum!	M.a.w.	de	basis	van	diagnose	die	u	
kiest,	hoeft	niet	noodzakelijk	deze	te	zijn	die	verbonden	is	aan	de	incidentiedatum.

voorbeeld
12/01/2007 urine: cytologisch onderzoek: maligne cellen
18/01/2007 biopsie van de blaas: histologisch onderzoek: invasief urotheelcelcarcinoom
incidentiedatum: 12/01/2007 (= datum van cytologische bevestiging van maligniteit)
basis voor diagnose: 2 (= histologie van de primaire tumor)

Een	diagnose	wordt	vaak	gesteld	aan	de	hand	van	meerdere	onderzoekstechnieken.	In	dit	
geval	neemt	u	de	meest	betrouwbare	volgens	volgende afnemende prioriteit:  
2 u 3 u 4 u 7 u 5 u 6.

Een	diagnose	van	maligniteit	die	louter	op	een	technische	of	klinische	basis	wordt	gesteld,	
laat	meestal	geen	specifieke	histologische	diagnose	toe.	
Indien	er	naast	het	technisch	of	klinisch	onderzoek	een	anatomopathologisch	onderzoek	
gebeurde,	codeer	dan	2,	3	of	4.
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2a3	 who-score

De	who-score	is	de	performantiescore	van	de	patiënt	op	het	ogenblik	van	diagnose.
0 asymptomatisch, normale activiteit
1 symptomatisch maar ambulant
2 symptomatisch, bedlegerig <50% per dag
3 symptomatisch, bedlegerig >50% per dag
4 aangewezen op volledige verzorging, 100% bedlegerig

2a4	 primaire tumorlokalisatie of topografie

De	primaire	tumorlokalisatie	is	het	orgaan of weefsel waaruit de primaire tumor ontstaan is.

Indien	de	primaire	tumorlokalisatie	bekend	is,	gelieve	deze	dan	zo specifiek en nauwkeurig 
mogelijk	te	omschrijven	en/of	te	coderen.	

Voor	volgende	organen	wordt	een	zo	specifiek	mogelijke	omschrijving	verwacht:
a	 Farynx:	orofarynx,	tongbasis,	tonsil,	nasofarynx,	sinus	piriformis,	hypofarynx,	...
a	 Larynx:	supraglottis,	glottis,	subglottis,	...
a	 Colon:	appendix,	caecum,	colon	ascendens,	leverhoek,	colon	transversum,	milthoek,	colon	

descendens,	sigmoïd
a	 Uterus:	cervix,	corpus,	endometrium,	...
a	 Bot, huid, bindweefsel, subcutaan weefsel en overige weke delen:	naam	van	het	bot	of	

juiste	lokalisatie	en	lateraliteit	aangeven.

voorbeeld
linker tibia
Rechter musculus quadriceps femoris
Huid van de rechter schouder

De	codes	hiervoor	worden	voorzien	door	de	Internationale Classificatie van Ziekten voor 
Oncologie	of	icd-o,	derde	editie (3).

Structuur van de topografiecode:

C _  _ . _ (C00.0 – C80.9)

categorie subcategorie

voorbeeld
C18.0 = Caecum
C18.2 = Colon ascendens
C18.7= Colon sigmoideum

Nota:	Bot,	bindweefsel,	subcutaan	en	andere	weke	delen,	hersenen	en	lymfeklieren	zijn	geen	
primaire	tumorlokalisaties	voor	carcinomen.

Topografie indien primaire lokalisatie onbekend:
Vul	“onbekend”	(C80.9	=	niet	gespecificeerde	lokalisatie	of	primaire	lokalisatie	onbekend)	in	
indien	de	primaire	tumor	niet	kan	gelokaliseerd	worden.
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Topografie voor lymfomen	(zie	ook	icd-o,	derde	editie(3),	pagina	26):
Wanneer	de	lymfeklieren	de	primaire	lokalisatie	zijn	van	een	lymfoom,	codeer	dan	met	
“lymfeklieren”,	C77._.	
Codeer	extranodale	lymfomen	volgens	hun	oorsprong,	die	mogelijkerwijs	niet	overeenkomt	
met	de	plaats	van	biopsie.
Indien	er	geen	lokalisatie	is	aangegeven	voor	het	lymfoom	en	een	extranodaal	lymfoom	
wordt	vermoed,	codeer	dan	met	“primaire	lokalisatie	onbekend”,	C80.9

Topografie voor leukemieën	(zie	ook	icd-o,	derde	editie(3),	pagina	26):
Codeer	alle	leukemieën	met	“beenmerg”,	C42.1.

Topografie voor multipel myeloom:
Codeer	met	“beenmerg”,	C42.1.

2a5	 lateraliteit

Het	aangeven	van	de	lateraliteit	wordt	gevraagd	bij	alle pare organen	en	is	van	belang	bij	de	
bepaling	van	multipele	tumoren.
Dit	is	voornamelijk	van	belang	bij	borsttumoren,	niertumoren,	longtumoren	en	tumoren	
van	huid,	bot	en	weke	delen.

2a6	 histologische diagnose of morfologie

De	histologische	diagnose	dient	zo gedetailleerd mogelijk	omschreven	te	worden.	Wacht	
hiervoor	bij	voorkeur	het	definitief	resultaat	van	de	biopsie	of	de	heelkundige	resectie	af.

Voor	volgende	diagnoses	wordt	een	zo	nauwkeurig	mogelijke	omschrijving		
gevraagd	(voorbeelden	van	de	minimale	graad	van	diagnostisch	detail):
a	 Adenocarcinoom bij borst:	ductaal,	lobulair,	gemengd	ductaal	en	lobulair,	...
a	 Sarcoom:	fibrosarcoom,	liposarcoom,	leiomyosarcoom,	...
a	 Lymfoom:	Hodgkin,	non	Hodgkin,	kleincellig,	grootcellig,	B-cel,	T-cel,	diffuus,		

folliculair,	...
a	 Leukemie:	acuut,	chronisch,	myeloïd,	lymfoïd,	...	

De	histologische	diagnose	of	morfologie	wordt	eveneens	gecodeerd	volgens	de	Internationa-
le Classificatie van Ziekten voor Oncologie	of	icd-o,	derde	editie(3)	(vanaf	incidentiejaar	2002).	

Structuur van de morfologiecode:

M _  _  _  _ . _

histologie
(8000 - 9989)

gedrag
(0 - 3)

De	histologie	geeft	het	celtype	van	de	tumor	aan	en	vormt	de	basiscode	van	4	cijfers.
voorbeeld
8000 = neoplasma
8010 = carcinoom
8140 = adeno-
9380 = glioom
9989 = myelodysplatisch syndroom

3	 Vlaams Kankerregistratie-

netwerk, VLK: Internationale 

Classificatie van Ziekten voor 

Oncologie. derde editie; WHO; 

Brussel; 2004. Gratis te verkrij-

gen op het Kankerregister.
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Het	gedrag	geeft	de	biologische	activiteit	van	de	tumor	aan	en	wordt	gecodeerd	door	het	
bijkomende	5de	cijfer:

0 benigne
1 borderline, onzeker benigne of maligne, laag maligne potentieel
2 maligne en in situ, intra-epitheliaal of niet-infiltrerend
3 maligne en invasief

Een zelfde histologie is soms mogelijk met verschillende gedragscodes:
voorbeeld
8140/0 adenoom
8140/1 atypisch adenoom
8140/2 adenocarcinoom in situ
8140/3 invasief adenocarcinoom

Indien	in	de	tumor	eenzelfde	histologische	component	voorkomt	maar	met	een	verschillend	
gedrag,	neem	dan	de	hoogste	index	voor	gedrag.

voorbeeld
Infiltrerend ductaal carcinoom (gedrag 3) en ductaal carcinoma in situ (gedrag 2): codeer 
enkel het infiltrerend ductaal carcinoom (8500/3).

Wees	aandachtig	voor	mogelijke	inconsistenties	tussen	de	histologische	diagnose	en	de	
lokalisatie	van	de	tumor	of	het	pT-stadium.

voorbeeld
Ductaal carcinoma in situ (8500/2) van de borst mag niet gecodeerd worden in combina-
tie met pT 1, pT 2, ... De pT wordt in dit geval niet bepaald door de afmeting van de tumor. 
Codeer hier steeds pTis.

Alle tumoren met gedrag 2 en 3 dienen geregistreerd te worden.
Voor	het	urinair	systeem	en	het	ovarium	registreert	men	bovendien	ook	de	borderline-
tumoren	(gedrag	1).	
Voor	het	centraal	zenuwstelsel	worden	alle	tumoren	geregistreerd	ongeacht	het	gedrag.	(zie	
ook	Welke tumoren dient u te registreren?)

Indien	u	een	vrij	uitzonderlijke diagnose	registreert,	bijvoorbeeld	voor	een	bepaalde	leeftijd	
of	voor	een	bepaalde	tumorlokalisatie,	wordt	u	aanbevolen	deze	te	bevestigen	door	toevoe-
ging	van	een	opmerking.

Indien	de	diagnose	gesteld	werd	zonder microscopisch onderzoek,	codeer	dan	“8000/3”	of	
“maligne	neoplasma”.

uitzonderingen
Sommige tumoren zonder microscopische bevestiging van maligniteit laten op basis van 
zeer specifiek technisch onderzoek wel een meer accurate tumordiagnose toe. Dit kan het 
geval zijn bij o.a.: Hepatocellulair carcinoom, Wilmstumor, Melanoom, Glioom, Glioblas-
toom, Meningeoom, Lymfoom, Multipel myeloom en Leukemie.

Histologische	diagnose	bij	urotheelceltumoren

Vlakke urotheelceltumoren
Vlakke	urotheelceltumoren	of	tumoren	waarbij	het	groeipatroon	niet	nader	omschreven	
(NNO)	is,	worden	als	volgt	gecodeerd:

Carcinoma in situ (Tis)  8010/2
Invasief carcinoom (T1-T4)  8120/3
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Papillaire urotheelceltumoren

a	 niet-invasief
De	codering	van	de	niet-invasieve papillaire urotheelceltumoren	is	afhankelijk	van	de	who-
gradering.	Sommige	anatoompathologen	graderen	deze	tumoren	volgens	de	who-classi-
ficatie	van	1973,	andere	zijn	ondertussen	overgestapt	op	de	who-classificatie	van	1998	(4,5).	
Hoewel	we	toch	het	gebruik	van	de	who-classificatie	van	1998	willen	aanbevelen,	geven	we	
hieronder	de	codeerrichtlijnen	voor	beide	classificaties.	

who-gradering van 1973:
Niet-invasief papillair urotheelcelcarcinoom (Ta), goed gedifferentieerd 8130/1	–	graad	1

Niet-invasief papillair urotheelcelcarcinoom (Ta), matig gedifferentieerd 8130/2	–	graad	2
Niet-invasief papillair urotheelcelcarcinoom (Ta), weinig gedifferentieerd 8130/2	–	graad	3

who-gradering van 1998:
Papillair urotheliaal neoplasma met laag maligne potentieel (punlmp) 8130/1

Laaggradig niet-invasief papillair urotheelcelcarcinoom (Ta) 8130/2	–	graad	1
Hooggradig niet-invasief papillair urotheelcelcarcinoom (Ta) 8130/2	–	graad	3

a	 invasief
Zodra	de	lamina	propria	van	de	blaas	geïnvadeerd	is,	spreekt	men	van	een	invasief papillair 
urotheelcelcarcinoom.	Dit	wordt	op	volgende	wijze	gecodeerd:

Invasief papillair urotheelcelcarcinoom (T1-T4) 8130/3

2a7	 differentiatiegraad

De	differentiatiegraad	duidt	aan	in welke mate de tumorcellen gelijken op de cellen van het 
weefsel waaruit ze ontstaan zijn.	Het	is	een	indicatie	voor	de	graad	van	agressiviteit	van	de	
tumor	en	wordt	beschreven	door	de	patholoog:

1 goed gedifferentieerd (gg) of graad I
2 matig gedifferentieerd (mg) of graad II
3 weinig gedifferentieerd (wg) of graad III
4 ongedifferentieerd (og)/ anaplastisch of graad IV
9 gradering onbekend, niet bepaald, niet vermeld of niet van toepassing

Indien	de	tumor	voorkomt	met	een	verschillende	differentiatiegraad,	codeer	dan	de	hoogste	
graad.	

voorbeeld 
adenocarcinoma, matig tot weinig gedifferentieerd: neem differentiatiegraad “3” (= weinig 
gedifferentieerd).

Opgelet,	voor	lymfomen en leukemieën	duidt	men	hier	niet	de	differentiatiegraad	aan,	maar	
wel	het	celtype:

5 T-cel
6 B-cel
7 Null-cel
8 Natural killer-cel
9 Onbekend

Sommige	andere graderingen	zijn	te	herleiden	naar	een	differentiatiegraad:
a	 Gleasonscore (prostaat):	2-4	=	gg;	5-6	=	mg;	7-10	=	wg
a	 Fuhrman (nier):	1	=	gg;	2	=	mg;	3	=	wg;	4	=	og

4	 Sauter G, Algaba F, Amin M, 

Busch C, Cheville J, Gasser 

T, Grignon DJ, Hofstadter 

F, Lopez-Beltran A, Epstein 

JI. Tumours of the urinary 

system: non-invasive urothelial 

neoplasias. In: Eble JN, Sauter 

G, Epstein Jl, Sesterhenn I, eds. 

WHO classification of classifica-

tion of tumours of the urinary 

system and male genital or-

gans. Lyon: IARCC Press, 2004.

5	 Mostofi FK, Davis CJ, Sester-

henn IA. Histological typing 

of urinary bladder tumours. 

In: World Health Organization 

international histologic clas-

sification of tumours. 2nd edn. 

Heidelberg: Springer-Verlag, 

1999.
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2a8	 klinische tnm

De	TNM	duidt	de mate van uitbreiding van de tumor aan.	De	“T”	(Tumor)	beschrijft	de	lokale	
uitgebreidheid	van	de	tumor,	de	“N”	(Nodes)	beschrijft	de	regionale	uitbreiding	in	de	klieren	
en	de	“M”	(Metastasis)	beschrijft	de	uitbreiding	op	afstand.

De	klinische	TNM	of	cTNM	is	de	TNM	op het moment van diagnose.	Deze	mag	niet	meer	
gewijzigd	worden	na	start	van	een	behandeling.
Indien	de	standaard	onderzoeken	bij	een	bepaald	type	tumor	geen	regionale	lymfeklieraan-
tasting	en/of	metastasen	op	afstand	aan	het	licht	brengen,	mag	cN0	en/of	cM0	gecodeerd	
worden.

De	klinische	TNM	wordt	ingevuld	volgens	TNM, Classification of Malignant Tumors,		
6e	editie(6),	vanaf	incidentiejaar	2003.
In	geval	van	twijfel	(bv.	T1	à	T2,	N2	of	N3,	...),	neem	dan	de	laagste	T	of	N.

2a9	 pathologische tnm

De	pathologische	TNM	of	pTNM	is	de	TNM	na resectie van de tumor.	Wacht	hiervoor	het	
resultaat	af	van	het	anatomopathologische	onderzoek	van	het	resectiestuk.	Een	pTNM	kan	
niet	bepaald	worden	aan	de	hand	van	een	biopsie.	De	pTNM	kan	bijgevolg	niet	altijd	inge-
vuld	worden.

enkele voorbeelden
longtumor, chemotherapeutische behandeling  u cTNM
prostaatcarcinoom, TURP en/of hormonale therapie u cTNM
prostaatcarcinoom, prostatectomie   u cTNM én pTNM
blaastumor, TURB     u cTNM én pTNM
blaastumor, cystectomie     u cTNM én pTNM

	
De	pT	wordt	ingevuld	bij	resectie	van	de	primaire	tumor	(=	behandeling	‘10’).
De	pN	wordt	ingevuld	indien	men	de	regionale	klieren	heeft	verwijderd.
De	pM	wordt	ingevuld	indien	men	een	biopsie	of	resectie	van	een	metastase	heeft	uitge-
voerd.	Een	stadium	pM0	is	niet	mogelijk.	Indien	het	pathologisch	onderzoek	geen	metasta-
sen	kon	aantonen,	codeer	dan	pMx.	

Men	spreekt	van	ypTNM	indien	neo-adjuvante behandeling	(chemotherapie	en/of	radio-
therapie)	de	heelkundige	ingreep	voorafging.
De	ypTNM	mag	ingevuld	worden	in	de	veldjes	voorzien	voor	de	pTNM,	maar	geef	duidelijk	
de	volgorde	van	behandelingen	aan.	Dit	vergemakkelijkt	de	interpretatie	voor	de	kankerre-
gistratie	(pTNM	of	ypTNM).

De	pathologische	TNM	wordt	eveneens	ingevuld	volgens	TNM, Classification of Malignant 
Tumors,	6e	editie(6),	vanaf	incidentiejaar	2003.
In	geval	van	twijfel	(bv.	T1	à	T2,	N2	of	N3,	...),	neem	dan	de	laagste	T	of	N.

De TNM wordt niet ingevuld of aangepast bij een recidief of metastase.	De	TNM-classificatie	
heeft	hiervoor	wel	een	‘rTNM’	ter	beschikking,	maar	deze	wordt	op	dit	moment	nog	niet	
opgevraagd	door	het	Kankerregister.

6	 International Union Against 

Cancer, Sobin L., Wittekind C. 

Eds: TNM Classification of Ma-

lignant Tumours. Sixth Edition. 

Washington: John Wiley & 

Sons; 2002.

7

nieuw
e diagnose

st
ic

ht
in

g 
ka

nk
er

re
gi

st
er



2a10	 andere classificatie

1 Ann Arbor voor lymfomen
[2] Dukes wordt niet meer gebruikt, gelieve de tnm in te vullen

3 FIGO voor de gynaecologische tumoren (mag eventueel ingevuld 
worden, maar bij voorkeur de tnm invullen)

4 Salmon Dury voor myelomen
5 Clark voor melanomen (mag eventueel ingevuld worden, maar bij 

voorkeur de tnm invullen)
6 Breslow voor melanomen (ter aanvulling, bij de tnm)

2a11	 datum van eerste behandeling

De	datum	van	eerste	behandeling	kan	nooit	vóór	de	incidentiedatum	vallen.
De	datum	waarop	de	patiënt	elke	behandeling	weigert	of	wanneer	men	beslist	om	niet	te	
behandelen,	is	eveneens	een	geldige	datum	van	eerste	behandeling.	

Het	gebeurt	dat	een	patiënt	besproken	wordt	op	een	multidisciplinair	oncologisch	consult	
vooraleer	een	eerste	behandeling	toegediend	wordt.	Indien	besloten	wordt	tot	een	heelkun-
dige	resectie	van	de	tumor,	wordt	bij	voorkeur	het	resultaat	van	deze	ingreep	afgewacht	om	
de	registratie	met	deze	bijkomende	gegevens	aan	te	vullen.

2a12	 reeds uitgevoerde behandelingen

10 heelkunde
15 beenmergtransplantatie

20 radiotherapie
25 concomitant chemoradiotherapie
30 isotopen
40 chemotherapie / biologische agentia
50 hormonen
60 immunotherapie
70 symptomatisch
80 andere: specifieer
90 geen therapie
95 weigering therapie
99 onbekend

De	behandelingen	dienen	chronologisch	ingevuld	te	worden.	Het	eerste	veldje	is	verplicht	in	
te	vullen,	vul	eventueel	en	zo	nodig	“90”	(Geen	therapie)	of	“99”	(Therapie	onbekend)	in.

Gelieve	de	code	“10”	enkel	te	gebruiken	voor	‘heelkundige	resectie	van	de	tumor’	en	niet	
voor	‘afname	van	biopsie’.
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2a13	 verder behandelingsplan
	
De	behandelingen	dienen	chronologisch	ingevuld	te	worden.	Het	eerste	veldje	is	verplicht	in	
te	vullen,	vul	eventueel	en	zo	nodig	“90”	(Geen	therapie)	of	“99”	(Therapie	onbekend)	in.

Met “Reeds uitgevoerde behandelingen” en “Verder behandelingsplan” is het enkel de bedoe-
ling om een samenvatting of overzicht te verkrijgen van het globale behandelingsplan. Om 
de registratie niet extra te belasten, werd er beslist om de huidige lijst van behandelingen niet 
verder uit te breiden. Om meer adequate informatie te verkrijgen wat betreft de behandelin-
gen, heeft het Kankerregister immers de wettelijke toelating om te koppelen met de nomen-
clatuurgegevens voor toegediende medicatie of toegepaste ingreep van het Intermutualistisch 
Agentschap (ima).

2a14	 reden van moc

De	reden	van	moc	dient	enkel	ingevuld	te	worden	voor	gevallen	die	op	een	moc	werden	
besproken.	Kies	één	van	de	voorgestelde	redenen	of	kies	“Andere”	en	specifieer.

Indien	u	gebruik	maakt	van	de	webtoepassing	van	het	Kankerregister,	dan	heeft	u	ook	de	
mogelijkheid	om	“De	ingevulde	registratie	werd	niet	besproken	op	een	moc.”	aan	te	duiden.	
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handleiding voor de registratie 
van een follow-up
uu	 voor	gevallen	besproken		

op	een	Multidisciplinair	Oncologisch	Consult	(moc)

Wat moet u registreren?
Wanneer een recidief, een metastase of een progressie van een reeds  
gekende tumor op een moc besproken wordt, moet het registratieformulier 
voor een follow-up ingevuld worden.

1	 administratieve gegevens van de patient

a	 Identificatienummer van de Sociale Zekerheid (insz):	Meestal	komt	dit	nummer	overeen	
met	het	rijksregisternummer	dat	u	terugvindt	op	de	sis-kaart	en/of	identiteitskaart	van	
de	patiënt	of	op	de	ziekenfondsklevertjes.

a	 Naam
a	 Geboortedatum
a	 Geslacht
a	 Postcode:	De	postcode	van	de	woonplaats	van	de	patiënt	wordt	niet	expliciet	gevraagd	

op	de	formulieren	voor	de	registratie	van	een	nieuwe	diagnose	en	een	follow-up.	Gelieve	
deze	toch te registreren	om	rapportering	op	basis	van	een	regio	mogelijk	te	maken.

2	 gegevens over de primaire tumor

2a1	 primaire tumorlokalisatie
Dit	is	het	orgaan of het weefsel waaruit de primaire tumor ontstaan is.	Omdat	het	hier	over	
een	follow-up	gaat,	dient	de	aandacht	gevestigd	te	worden	op	het	feit	dat	hier	wel	degelijk	
de	lokalisatie	van	de	primaire	tumor	ingevuld	dient	te	worden,	ook	al	is	deze	tumor	mis-
schien	verwijderd	in	de	voorgaande	jaren.	Hier	wordt	dus	niet	de	lokalisatie	van	een	meta-
stase	ingevuld!

De	codes	hiervoor	worden	voorzien	door	de	Internationale Classificatie van Ziekten voor 
Oncologie	of	icd-o,	derde	editie(7).

Zie	ook	Handleiding voor de registratie van een nieuwe diagnose	voor	meer	bijzonderheden.

2a2	 histologie van de primaire tumor
De	histologie	wordt	eveneens	gecodeerd	volgens	de	icd-o-3-classificatie	(vanaf	incidentie-
jaar	2002).	

Indien	u	de	juiste	histologische	beschrijving	of	code	niet	terug	vindt,	codeer	dan	“8000/3”	
en	specifieer	verder	in	het	veldje	“opmerkingen”	(of	op	het	formulier	indien	u	niet	met	de	
webtoepassing	werkt).

Zie	ook	Handleiding voor de registratie van een nieuwe diagnose	voor	meer	bijzonderheden.

7	 Vlaams Kankerregistratie-

netwerk, VLK: Internationale 

Classificatie van Ziekten voor 

Oncologie. derde editie; WHO; 

Brussel; 2004. Gratis te verkrij-

gen op het Kankerregister.

11

follow
-up

st
ic

ht
in

g 
ka

nk
er

re
gi

st
er



2a3	 incidentiedatum
De	incidentiedatum	is	altijd	de	datum van eerste diagnose	van	de	primaire	tumor!		
De	datum	van	microscopische	bevestiging	van	de	diagnose	heeft	hierbij	voorrang	op	de	
datum	van	technische	of	klinische	bevestiging	van	de	diagnose.

Zie	ook	Handleiding voor de registratie van een nieuwe diagnose	voor	meer	bijzonderheden.

3	 follow-up gegevens

3a1	 ziektevrij interval?
Indien	de	patiënt	een	periode	van	volledige	remissie	gekend	heeft,	kies	dan	“ja”.	Indien	de	
kanker	zich	voortdurend	heeft	gemanifesteerd	zonder	volledige	remissie,	kies	dan	“neen”.

3a2	 datum eerste recidief (indien ziektevrij interval)
Ook	hier	heeft	de	datum	van	microscopische	bevestiging	van	de	diagnose	van	het	eerste	
recidief	voorrang	op	de	datum	van	technische	of	klinische	bevestiging	van	de	diagnose.

3a3	 lokaal, regionaal en/of metastase
Opgelet,	het	gaat	hier	enkel	over	het	eerste	recidief!

4	 behandelingsplan in het kader 	  van het huidige probleem 

10 heelkunde
15 beenmergtransplantatie

20 radiotherapie
25 concomitant chemoradiotherapie
30 isotopen
40 chemotherapie / biologische agentia
50 hormonen
60 immunotherapie
70 symptomatisch
80 andere: specifieer
90 geen therapie
95 weigering therapie
99 onbekend

Vul	de	behandelingen	chronologisch	in,	zoals	besproken	op	het	moc.	
Het	eerste	veldje	is	verplicht	in	te	vullen,	vul	eventueel	en	zo	nodig	“90”	(Geen	therapie)	of	
“99”	(Therapie	onbekend)	in.

Gelieve	de	code	“10”	enkel	te	gebruiken	voor	‘heelkundige	resectie	van	de	tumor’	en	niet	
voor	‘afname	van	biopsie’.

5	 reden moc
Kies	één	van	de	voorgestelde	redenen	of	kies	“Andere”	en	specifieer.
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