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Zoekstrategie: 
#1: “Early detection of cancer” OR “breast+” OR “breast neoplasms+” OR 
“diagnosis+” OR “early diagnosis+”) OR “breast cancer” 
#2: recovery OR survivor* OR “trajectory of recovery” OR “projection of recovery” OR 
forecast OR “health outlook” terms only 
#3: “Quality of Life” OR “health related quality of life” 
#4: wellbeing OR well-being OR “well being” 
#5: #3 OR #4 
#6: “mental health” OR “mental disorders+” OR “depression” OR “anxiety” 
#7: “resilience, psychological” OR “resilience” OR “adaptation, psychological+” OR 
“adaptation” OR “coping” OR “attitude” OR “attitude to health+” OR “life change 
events” OR experience 
#8: (#1 AND #2 AND #5 AND #6 AND #7) 
 

Databases:  
Medline, CINAHL, Cochrane, and Psychology and Behavioral Science Collection 
 

P7 2019 Kwaliteit van leven, overleving en doodsoorzaken 

Concept PubMed search 4 juli 2019 

("Breast"[Mesh] OR "Breast Neoplasms"[Mesh] OR breast cancer[tiab]) AND ("Early Detection of 
Cancer"[Mesh] OR "Diagnosis"[Mesh] OR "Early Diagnosis"[Mesh] OR early diagnosis[tiab] OR early 
detection[tiab] OR ((detection[tiab] OR detected[tiab]) AND early[tiab])) 

(Quality of Life[MeSH] OR quality of life[tiab] OR wellbeing[tiab] OR well-being[tiab] OR well being[tiab]) 
 
(Mass screening[MeSH] OR screening[tiab] OR interval[tiab] OR nonparticipat*[tiab] OR non-participat*[tiab]) 
 
 

#1  ("Breast"[Mesh] OR "Breast Neoplasms"[Mesh] OR breast cancer[tiab]) AND ("Early Detection of 
Cancer"[Mesh] OR "Diagnosis"[Mesh] OR "Early Diagnosis"[Mesh] OR early diagnosis[tiab] OR early 
detection[tiab] OR ((detection[tiab] OR detected[tiab]) AND early[tiab])) 

161016  

#2  (Quality of Life[MeSH] OR quality of life[tiab] OR wellbeing[tiab] OR well-being[tiab] OR well 
being[tiab]) 

364414  

#3  ("Breast"[Mesh] OR "Breast Neoplasms"[Mesh] OR breast cancer[tiab]) AND ("Early Detection of 
Cancer"[Mesh] OR "Diagnosis"[Mesh] OR "Early Diagnosis"[Mesh] OR early diagnosis[tiab] OR early 
detection[tiab] OR ((detection[tiab] OR detected[tiab]) AND early[tiab])) AND (Quality of 
Life[MeSH] OR quality of life[tiab] OR wellbeing[tiab] OR well-being[tiab] OR well being[tiab]) 

3948  

#4  (Mass screening[MeSH] OR screening[tiab] OR interval[tiab] OR nonparticipat*[tiab] OR non-
participat*[tiab]) 

1035991  

#5  #1 AND #2 AND #4 =  
("Breast"[Mesh] OR "Breast Neoplasms"[Mesh] OR breast cancer[tiab]) AND ("Early Detection of 
Cancer"[Mesh] OR "Diagnosis"[Mesh] OR "Early Diagnosis"[Mesh] OR early diagnosis[tiab] OR early 
detection[tiab] OR ((detection[tiab] OR detected[tiab]) AND early[tiab])) AND (Quality of 
Life[MeSH] OR quality of life[tiab] OR wellbeing[tiab] OR well-being[tiab] OR well being[tiab]) AND 

572  
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(Quality of Life[MeSH] OR quality of life[tiab] OR wellbeing[tiab] OR well-being[tiab] OR well 
being[tiab]) AND (Mass screening[MeSH] OR screening[tiab] OR interval[tiab] OR 
nonparticipat*[tiab] OR non-participat*[tiab]) 

 

 

Search 2 23 juli 2019 

Versimpelde searches gemaakt die wat specifieker zijn: 

 

#1  screening[tiab] AND (detection[tiab] OR detected[tiab] OR 

symptomatic[tiab] OR symptoms[tiab] OR interval cancer*[tiab]) 

AND breast cancer[tiab] 

6616  

#2  quality of life 367415  

#3  screening[tiab] AND (detection[tiab] OR detected[tiab] OR 

symptomatic[tiab] OR symptoms[tiab] OR interval cancer*[tiab]) 

AND breast cancer[tiab] AND quality of life 

205  

#4  screening[tiab] AND (detection[tiab] OR detected[tiab] OR 

symptomatic[tiab] OR symptoms[tiab] OR interval cancer*[tiab]) 

AND breast cancer[tiab] AND mode[tiab] 

131  

 

Voor het zoeken in Google Scholar kan je het beste Google Chrome gebruiken (ipv Internet Explorer). 

In Google Scholar kan je zoekacties zoals deze invoeren: 

intitle:“breast cancer”  

allintext:detection|detected|symptomatic|symptoms|”interval cancer”|”interval cancers” 

allintext:”quality of life”|”life quality”|wellbeing|”well being” 

 

Verklaring termen: 

intitle=zoek in de titel 

allintext=zoek in de tekst die beschikbaar is 

“ “=zoek de woorden naast elkaar 

|= OR 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=8
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=10
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=10


Geachte heer, mevrouw,

U doet mee aan het UMBRELLA onderzoek. Met dit onderzoek willen wij kijken hoe het patiënten tijdens 

en in de jaren na de behandeling voor borstkanker vergaat. Wij nemen daarom onder andere vragenlijsten 

af bij de patiënten die deelnemen aan dit onderzoek. Zo krijgen wij meer inzicht in welke factoren van 

invloed zijn op het succes van de behandeling en op de kwaliteit van leven van patiënten met borstkanker. 

Hierdoor hopen wij de ondersteuning en behandeling voor toekomstige patiënten te verbeteren.

Wij vragen u enkele malen een vragenlijst in te vullen. Dit is de eerste vragenlijst, en deze moet voor 

de behandeling ingevuld worden. De vragenlijsten die u ontvangt, hebben niet elke keer dezelfde 

samenstelling.

Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 15-25 min. De vragenlijst bevat onder andere vragen over 

uw klachten, kwaliteit van leven en werkhervatting. Het is belangrijk dat u álle vragen zo volledig mogelijk 

invult, ook al zijn er vragen die voor uw gevoel overlappen.

Wij verzoeken u vriendelijk om de bijgevoegde vragenlijst in te vullen. U kunt de bijgevoegde 

antwoordenvelop gebruiken om de vragenlijst per post te retourneren.

Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst. Bij vragen kunt u te allen tijde contact 

met ons opnemen via e-mail (umbrella_study@umcutrecht.nl) of telefonisch (088-7567828).

Datum van invullen:  _______ / _______ / ______________ (dd/mm/jjj)

EERSTE VRAGENLIJST

z632122
Getypte tekst
BIJLAGE B
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ALGEMENE VRAGENLIJST

Algemene Gegevens: 

De vragenlijst begint met enkele algemene vragen. Daarna volgen vragen over uw gezondheid en welzijn, 
activiteiten en werk. 

Wat is uw geslacht?

☐ Vrouw 

☐ Man 

Wat is de hoogste opleiding die u heeft voltooid? 

☐ geen opleiding gevolgd, afgemaakt 

☐ basisonderwijs (lagere school)

☐ VMBO (LBO/MAVO)

☐ HAVO/VWO

☐ middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

☐ hoger beroepsonderwijs (HBO)

☐ wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 

Hoe woont u?

☐ alleen 

☐ met partner

☐ met kinderen 

☐ met partner en kinderen 

☐ anders, namelijk _________________________________________

Geef aan welke van de volgend situaties (het beste) op u van toepassing is: 

☐ ik ben alleenstaand, nooit getrouwd geweest, heb geen geregistreerd partnerschap gehad en nooit  
 samengewoond

☐ ik ben gescheiden (na huwelijk of geregistreerd partnerschap)

☐ ik heb samengewoond en ben weer alleenstaand

☐ mijn partner is overleden

☐ anders, namelijk _________________________________________

Wat is uw lengte? ____________ cm

Als u dit niet precies weet, geeft u dan een schatting. 

Wat is uw gewicht? ____________ kg (graag afronden in hele kilogrammen)

Als u dit niet precies weet, geeft u dan een schatting. 

Rookt u regelmatig (dat wil zeggen, bijna elke dag)?

☐ Ja 

☐ Nee, gestopt in ____________ / toen ik ____________ jaar oud was 

☐ Nooit gerookt 

Op welke leeftijd bent u begonnen met roken? ____________ jaar 
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Hoeveel jaar rookt u op dit moment of heeft u in totaal gerookt? ____________ jaar 

(de perioden dat u bent gestopt niet mee tellen)

Hoe veel rookt(e) u gewoonlijk op een dag? ____________ stuks per dag

Hoe vaak heeft u de afgelopen maand een alcoholische consumptie gedronken? 

☐ Deze maand niet

☐ 1 dag per maand 

☐ 2-3 dagen per maand 

☐ 1 dag per week

☐ 2-3 dagen per week

☐ 4-5 dagen per week

☐ 6-7 dagen per week 

Hoe veel glazen/flesjes/blikjes dronk u gemiddeld op zo’n dag 

☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5  ☐ 6  ☐ 7  ☐ 8  ☐ 9  ☐ 10  ☐ 11  ☐ 12 
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SAE VRAGENLIJST

Vragen medische controle: 

Door het invullen van de UMBRELLA vragenlijsten ontvangen wij informatie over hoe u zich voelt. Om een 
volledig beeld te krijgen van uw lichamelijke gesteldheid, stellen wij 1x per jaar aanvullende vragen. Deze 
vragen richten zich o.a. op uw gewicht/lengte, eventuele ziekenhuisopnames, behandelingen buiten het 
ziekenhuis en/of gezondheidsklachten die u heeft ervaren. De klachten hoeven niet per se het gevolg te zijn 
van uw ziekte. Wij danken u voor het invullen van de vragenlijst.

 

BEHANDELING

1. De volgende vraag is om er zeker van te zijn dat wij geen belangrijke informatie over uw behandeling 
missen: Ondergaat u (binnenkort) nog behandelingen voor de tumor van de borst? 

 ☐ Nee, ik ben volledig klaar met alle behandelingen

 ☐ Ja, namelijk   ________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 
KLACHTEN VAN DE BORST(WAND) 

2. Heeft u in de afgelopen 12 maanden klachten van oedeem (ophoping van vocht in de huid) van de 
borst(wand) gehad waarvoor u behandeling(en) heeft ondergaan.

 ☐ Nee      >  Ga verder naar vraag 3

 ☐ Ja, maar inmiddels afgerond  > Ga verder naar vraag 2a

 ☐ Ja, en ik ben er nog mee bezig > Ga verder naar vraag 2a

 2a. Soort behandelaar (bijv. fysiotherapeut of huidtherapeut): __________________________________

 2b. Aantal behandelingen tot nu toe: ___________________________________  (aantal)

 2c. Datum 1e behandeling:   __  __  (dag)  __  __  (maand)  __  __  __  __  (jaar) 

 2d. Datum laatste behandeling  __  __  (dag)  __  __  (maand)  __  __  __  __  (jaar) 

SPOEDEISENDE HULP BEZOEK

3. Heeft u in de afgelopen 12 maanden een bezoek gebracht aan de spoedeisende hulp in verband met 
gezondheidsklachten waarna u dezelfde dag weer naar huis mocht? 

 ☐ Nee  > Ga verder naar vraag 4

 ☐ Ja  > ga verder naar vraag 3a

 

 3a.  Welke diagnose(n) is/zijn er toen bij u gesteld?

 Eerste spoedeisende hulp bezoek: _______________________________________________   (diagnose)

 2e spoedeisende hulp bezoek:  __________________________________________________   (diagnose)

 Overige spoedeisende hulp bezoek(en): _____ (aantal) ______________________________   (diagnose)
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ZIEKENHUIS OPNAMES

4. Bent u in de afgelopen 12 maanden langer dan een dag OPGENOMEN geweest in een ziekenhuis in 
verband met gezondheidsklachten?

 ☐ Nee >  Ga verder naar vraag 10 

 ☐ Ja > Ga verder naar vraag 5

5. Welke diagnose(n) is/zijn er toen bij u gesteld? 

 Eerste opname: ______________________________________________________________   (diagnose)

 Tweede opname: _____________________________________________________________  (diagnose)

 Overige opname(s): ______ (aantal) ______________________________________________  (diagnose)

6. Wanneer werd u opgenomen in het ziekenhuis? 

 Eerste opname:   ___ ___ (dag) ___ ___ (maand) ___ ___ (jaar)

 Tweede opname:  ___ ___ (dag) ___ ___ (maand) ___ ___ (jaar)  ☐ Niet van toepassing

 Overige opname(s):  ___ ___ (dag) ___ ___ (maand) ___ ___ (jaar) ☐ Niet van toepassing

7. In welke ziekenhuizen bent u opgenomen geweest

 _________________________________  (naam) te  _________________________________  (plaats)

 _________________________________  (naam) te  _________________________________  (plaats)

 _________________________________  (naam) te  _________________________________  (plaats) 

8. Was/waren deze ziekenhuisopname(s) gepland?

Toelichting: met een geplande ziekenhuisopname wordt een opname bedoeld die van te voren met u en 
uw arts is afgesproken, bijvoorbeeld een opname in verband met een heupoperatie. Bij een niet-geplande 
ziekenhuisopname wordt u onverwacht opgenomen in het ziekenhuis, vanwege plotseling ontstane 
klachten, bijvoorbeeld bij acute benauwdheid. 

 Eerste opname:   ☐ Ja  ☐ Nee

 Tweede opname:  ☐ Ja  ☐ Nee    ☐ Niet van toepassing

 Overige opname(s):  ☐ Ja  ☐ Nee    ☐ Niet van toepassing 

9. Hoelang hebt u in het ziekenhuis gelegen?

 Eerste opname:   ______ (dagen)

 Tweede opname:  ______ (dagen)  ☐ Niet van toepassing

 Overige opname(s):  ______ (dagen)   ☐ Niet van toepassing
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LICHAMELIJKE INSPANNING

10. Heeft u op dit moment een lichamelijke klacht waardoor u zich niet lichamelijk in kunt spannen (eigen 
ervaring of op advies van de dokter)?

 ☐ Nee    > Ga verder naar vraag 11

 ☐ Ja, namelijk:  ________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________ (benoemen welke klacht u heeft)

11. Heeft u in de afgelopen 12 maanden deelgenomen aan een beweeg-of revalidatie programma 
(bijvoorbeeld Herstel & Balans)? 

 ☐ Nee      > Ga verder naar vraag 12

 ☐ Ja, maar inmiddels afgerond   > Ga verder naar vraag 11a

 ☐ Ja, en ik ben er nog mee bezig   > Ga verder naar vraag 11a

 11a. Naam of beschrijving programma:  ____________________________________________________

 11b. (Verwachte) totale duur:  _____________________ (weken)

 11c. Aantal sessies tot nu toe:  _____________________ (aantal)

 11d. (Verwachte) totaal aantal sessies:  ______________ (aantal)

 11e. Type therapeut (bijv. personal trainer of fysiotherapeut):  __________________________________ 

12. Heeft u in de afgelopen 12 maanden deelgenomen aan een psychosociale interventie (bijvoorbeeld 
een psycholoog bezocht, mindfulness training gevolgd etc.)?

 ☐ Nee      >  Einde vragenlijst

 ☐ Ja, maar inmiddels afgerond  > Ga verder naar vraag 12a

 ☐ Ja, en ik ben er nog mee bezig   > Ga verder naar vraag 12a

 12a. Naam of beschrijving behandeling:  ___________________________________________________ 

 12b. (Verwachte) totale duur:  _____________________ (weken)

 12c. Aantal sessies tot nu toe:  _____________________ (aantal)

 12d. (Verwachte) totaal aantal sessies:  ______________ (aantal)

 12e. Type therapeut (bijv. psycholoog, haptonoom):  _________________________________________ 
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1. Heeft u moeite met het doen van inspannende activiteiten zoals 
het dragen van een zware boodschappentas of een koffer?

2. Heeft u moeite met het maken van een lange wandeling? 

3. Heeft u moeite met het maken vaan een korte wandeling 
buitenshuis?

4. Moet u overdag in bed of op een stoel blijven? 

5. Heeft u hulp nodig met eten, aankleden, uzelf wassen of naar het 
toilet gaan?

 

Gedurende de afgelopen week: 

6. Was u beperkt bij het doen van uw werk of andere dagelijkse 
bezigheden? 

7. Was u beperkt in het uitoefenen van uw hobby’s of bij andere 
bezigheden die u in uw vrije tijd doet? 

8. Was u kortademig?

9. Heet u pijn gehad?

10. Had u behoefte om te rusten?

11. Heeft u moeite met slapen gehad?

12. Heeft u zich slap gevoeld?

13. Heeft u gebrek aan eetlust gehad?

14. Heeft u zich misselijk gevoeld? 

 

 

EORTC QLQ-C30

Wij zijn geïnteresseerd in bepaalde dingen over u en uw gezondheid. Wilt u alle vragen zelf beantwoorden door 
het getal te omcirkelen dat het meest op u van toepassing is. Er zijn geen “juiste ”of “onjuiste ”antwoorden. De 
informatie die u geeft zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

De datum van vandaag (Dag, Maand, Jaar): 
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4
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Gedurende de afgelopen week: 

15. Heeft u overgegeven? 

16. Had u last van obstipatie? (was u verstopt?)

17. Had u diaree? 

18. Was u moe?

19. Heeft pijn u gehinderd in uw dagelijkse bezigheden?

20. Heeft u moeite gehad met het concentreren op dingen, zoals een 
krant lezen of televiesie kijken?

21. Voelde u zich gespannen?

22. Maakte u zich zorgen? 

23. Voelde u zich prikkelbaar? 

24. Voelde u zich neerslachtig?

25. Heeft u moeite gehad met het herinneren van dingen?

26. Heeft uw lichamelijke toestand of medische behandeling uw 
familieleven in de weg gestaan?

27. Heeft uw lichamelijke toestand of medische behandeling u 
belemmerd in uw sociale bezigheden?

28. Heeft uw lichamelijke toestand of medische behandeling financiële 
moeilijkheden met zich meegebracht?

Wilt u voor de volgende vragen het getal tussen 1 en 7 omcirkelen dat het meest op u van toepassing is

29.  Hoe zou u uw algehele gezondheid gedurende de afgelopen week beoordelen?  
  1  2  3  4  5  6  7

Erg slecht       Uitstekend

30.  Hoe zou u uw algehele “kwaliteit van het leven” gedurende de afgelopen week beoordelen?  
  1  2  3  4  5  6  7 
Erg slecht       Uitstekend
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4

4

4
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Gedurende de afgelopen week: 

31. Had u een droge mond? 

32. Was de smaak van voedsel en drank anders dan u gewend was? 

33. Had u pijnlijke, geïrriteerde of tranende ogen?

34. Heeft u haaruitval gehad?

35. Deze vraag alleen invullen indien u haaruitval heeft gehad: Was u 
door het verlies van uw haar van streek? 

36. Voelde u zich ziek of onwel?

37. Heeft u opvliegers gehad?

38. Heeft u hoofdpijn gehad? 

39. Voelde u zich lichamelijk minder aantrekkelijk ten gevolge van 
uw ziekte of behandeling?

40. Voelde u zich minder vrouwelijk ten gevolge van uw ziekte of 
behandeling?

41. Vond u het moeilijk om u zelf naakt te zien?

42. Was u ontevreden met uw lichaam?

43. Maakte u zich zorgen over uw gezondheid in de toekomst? 

Gedurende de afgelopen vier weken:

44. In hoeverre had u zin in seks? 

45. In hoeverre was u seksueel actief (met of zonder 
geslachtsgemeenschap)

46. Deze vraag alleen invullen indien u seksueel actief was: In 
hoeverre was seks plezierig voor u?

Gedurende de afgelopen week:

47. Had u pijn in uw arm of schouder?

48. Heeft u een gezwollen arm of hand gehad?

49. Was het moeilijk om uw arm naar omhoog of opzij te bewegen? 

50. Heeft u pijn gehad in het gebied van uw aangedane borst?

51. Was het gebied van uw aangedane borst gezwollen? 

52. Was het gebied van uw aangedane borst overgevoelig?

53. Heeft u huidproblemen gehad in het gebied van uw aangedane 
borst (bijv. jeukerig, droog of schilferachtig)?

EORTC QLQ-BR23 

Soms zeggen patiënten dat ze de volgende klachten of problemen hebben. Wilt u aangeven in welke mate u 
deze klachten of problemen gedurende de afgelopen week heeft ervaren.
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Het gaat om hoe u zich de laatste dagen voelt.

1. Ik voel met fit

 

2. Lichamelijk voel ik me tot weinig in staat

 

3. Ik zit vol activiteit

4. Ik heb zin om allerlei leuke dingen te gaan doen

5. Ik voel me moe

6. Ik vind dat ik veel doe op een dag

7. Als ik ergens mee bezig ben, kan ik mijn gedachten er goed bijhouden

8. Lichamelijk kan ik veel aan 

MVI VRAGENLIJST

Multidimensionele Vermoeidheidsindex 

Met behulp van onderstaande uitspraken willen wij een indruk krijgen van hoe u zich de laatste dagen voelt.

VOORBEELD:

Ik voel me ontspannen 

Hoe minder u deze uitspraak van toepassing vind, hoe meer u het kruisje naar rechts richting “nee, dat klopt 
niet ”kunt plaatsen. Sla geen uitspraken over en plaats telkens een kruisje bij iedere uitspraak. Er zijn geen foute 
antwoorden. Het gaat om uw eerste indruk. 

Ja, dat klopt                  Nee dat klopt niet

Ja, dat klopt                 Nee dat klopt niet

Ja, dat klopt                 Nee dat klopt niet

Ja, dat klopt                 Nee dat klopt niet

Ja, dat klopt                 Nee dat klopt niet

Ja, dat klopt                 Nee dat klopt niet

Ja, dat klopt                 Nee dat klopt niet

Ja, dat klopt                 Nee dat klopt niet

Ja, dat klopt                 Nee dat klopt niet
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9. Ik zie er tegenop om iets te doen

10. Ik vind dat ik weinig doe op een dag

11. Ik kan me goed concentreren

12. Ik voel me uitgerust

13. Het kost me moeite om ergens mijn aandacht bij te houden

14. Lichamelijk voel ik me in een slechte conditie

15. Ik zit vol plannen

16. Ik ben gauw moe

 

17. Er komt weinig uit mijn handen

18. De zin om dingen te ondernemen ontbreekt mij

19. Mijn gedachten dwalen gemakkelijk af

20. Lichamelijk voel ik me in een uitstekende conditie

Ja, dat klopt                 Nee dat klopt niet

Ja, dat klopt                 Nee dat klopt niet

Ja, dat klopt                 Nee dat klopt niet

Ja, dat klopt                 Nee dat klopt niet

Ja, dat klopt                 Nee dat klopt niet

Ja, dat klopt                 Nee dat klopt niet

Ja, dat klopt                 Nee dat klopt niet

Ja, dat klopt                 Nee dat klopt niet

Ja, dat klopt                 Nee dat klopt niet

Ja, dat klopt                 Nee dat klopt niet

Ja, dat klopt                 Nee dat klopt niet

Ja, dat klopt                 Nee dat klopt niet
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SQUASH VRAGENLIJST

De RIVM-versie van de SQUASH 
Neem in uw gedachten een normale week in de afgelopen maanden. Wilt u aangeven hoeveel dagen per week 
u de onderstaande activiteiten verrichtte, hoeveel minuten u daar dan gemiddeld op zo’n dag mee bezig was en 
hoe inspannend deze activiteit was?

WOON-WERK/SCHOOL Aantal dagen gemiddelde tijd  inspanning
VERKEER per week per dag  (omcirkelen a.u.b.)

Lopen van/naar werk of school:  dagen  uur                minuten  langzaam/gemiddeld/snel  

Fietsen van/naar werk of school:  dagen  uur                minuten  langzaam/gemiddeld/snel  

Niet van toepassing 

LICHAMELIJKE ACTIVITEIT OP WERK EN SCHOOL    gemiddelde tijd per week 

Licht en matig inspannend werk (zittend/staand werk, met af en toe 
lopen, zoals bureauwerk of lopend werk met lichte lasten):                uur  minuten 

Zwaar inspannend werk (lopend werk, waarbij regelmatige 
zware dingen moeten worden opgetild):                uur  minuten 

Niet van toepassing
 
HUISHOUDELIJKE ACTIVITEITEN   Aantal dagen  gemiddelde tijd
  per week per dag
Licht en matig inspannend huishoudelijk werk 
(staand werk, zoals koken, afwassen, strijken, 
kind eten geven/in bad doen en lopend werk, 
zoals stofzuigen, boodschappen doen):          dagen              uur  minuten 

Zwaar inspannend huishoudelijk werk (vloer 
schrobben, tapijt uitkloppen, met zware 
boodschappen lopen):           dagen              uur  minuten 

Niet van toepassing 
 
VRIJE TIJD Aantal dagen gemiddelde tijd  inspanning
 per week per dag (omcirkelen a.u.b.)

Wandelen:          dagen          uur                minuten  langzaam/gemiddeld/snel

Fietsen (zonder elektrische ondersteuning)          dagen          uur                minuten  langzaam/gemiddeld/snel

Fietsen (met elektrische ondersteuning)          dagen          uur                minuten  langzaam/gemiddeld/snel

Tuinieren          dagen          uur                minuten  licht/gemiddeld/zwaar

Klussen/Doe-het-zelven          dagen          uur                minuten  licht/gemiddeld/zwaar

Sporten (Hier maximaal 4 opschrijven)

Bijv. Tennis, handbal, gymnastiek, fitness, schaatsen, zwemmen 
Let op: wanneer u een beweeg-of revalidatie programma volgt, kunt u dat hier ook invullen. 

1. _____________________________         dagen          uur                minuten  licht/gemiddeld/zwaar

2. _____________________________         dagen          uur                minuten  licht/gemiddeld/zwaar

3. _____________________________         dagen          uur                minuten  licht/gemiddeld/zwaar

4. _____________________________         dagen          uur                minuten  licht/gemiddeld/zwaar
 
TOTAAL
Op gemiddeld hoeveel dagen per week bent u, alles bij elkaar opgeteld, 
tenminste een half uur bezig met fietsen, klussen, tuinieren of sporten?       dagen per week 
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De tijd die u zittend doorbrengt:

De laatste vragen gaan over de tijd die u op een dag (24 uur) zittend en liggend doorbracht (niet slapend) in de 
afgelopen 7 dagen.

Tip bij het invullen: bedenk hoe lang u gemiddeld wakker bent op een dag. Bedenk vervolgens hoe lang u in de 
tijd dat u wakker bent, zittend en liggend doorbrengt op uw werk, thuis en in uw vrije tijd. Denk hierbij ook aan 
tv kijken en lezen, eten, zittende hobby’s en activiteiten, in de auto of het openbaar vervoer zitten en bezoek 
krijgen, etc.

Hoe veel tijd heeft u gemiddeld gezeten op een weekdag, in de laatste 7 dagen?

_____ uur _____ minuten/dag 

Hoeveel tijd heeft u gemiddeld gezeten op een weekenddag, in de laatste 7 dagen?

_____ uur _____ minuten/dag
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1. Ik voel me gespannen:  ☐ bijna altijd   
 ☐ vaak   
 ☐ soms   
 ☐ nooit

2. Ik geniet nog steeds van de dingen waar ik gewoonlijk van kon genieten:  ☐ zeker zo veel   
 ☐ wat minder   
 ☐ duidelijk minder  
 ☐ nauwelijks nog

3. Ik heb een angstig gevoel alsof er iets vreselijks gaat gebeuren:  ☐ zeer zeker   
 ☐ zeker   
 ☐ een beetje   
 ☐ helemaal niet

4. Ik kan lachen en de dingen van de vrolijke kant zien:  ☐ net zoveel als gewoonlijk 
 ☐ nu wat minder  
 ☐ nu duidelijk minder  
 ☐ helemaal niet meer

5. Ik maak me zorgen:  ☐ heel vaak   
 ☐ vaak   
 ☐ niet zo vaak   
 ☐ heel soms

6. Ik voel me opgewekt:  ☐ nooit   
 ☐ heel af en toe  
 ☐ soms   
 ☐ meestal

7. Ik kan me ontspannen:  ☐ altijd   
 ☐ meestal   
 ☐ af en toe   
 ☐ nooit 

8. Ik heb het gevoel dat bij mij alles moeizamer gaat:  ☐ bijna altijd   
 ☐ heel vaak   
 ☐ soms   
 ☐ nooit  

9. Ik heb een angstig, gespannen gevoel in mijn buik:  ☐ nooit   
 ☐ soms   
 ☐ vrij vaak   
 ☐ heel vaak

HADS-NL

Lees elke vraag aandachtig door. Zet een kruisje in het vierkantje voor het antwoord dat het beste weergeeft 
hoe u zich gedurende de afgelopen week gevoeld heeft. Denk niet te lang na. Uw eerste reactie is waarschijnlijk 
de meest nauwkeurige. 
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10. Het interesseert me niet meer hoe ik er uit zie: ☐ inderdaad het interesseert  
  me helemaal niet meer  
 ☐ ik besteed minder   
  aandacht aan mijzelf   
  dan ik zou moeten   
 ☐ ik besteed misschien iets  
  minder aandacht aan mijzelf  
 ☐ ik besteed minstens net zoveel 
  aandacht aan mijzelf als  
  gewoonlijk 

11. Ik voel me onrustig:  ☐ inderdaad, zeer vaak   
 ☐ tamelijk vaak    
 ☐ soms    
 ☐ nooit

12. Ik kijk met plezier uit naar dingen:  ☐ net zo veel als gewoonlijk  
 ☐ iets minder dan gewoonlijk   
 ☐ veel minder dan gewoonlijk  
 ☐ nauwelijks 

13. Ik raak plotseling in paniek:  ☐ inderdaad zeer vaak   
 ☐ tamelijk vaak    
 ☐ soms    
 ☐ nooit

14. Ik kan genieten van een goed boek of een radio – of televisieprogramma:  ☐ vaak    
 ☐ regelmatig    
 ☐ af en toe    
 ☐ zelden 
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Bent u ouder dan 67 jaar? >> Einde van de vragenlijsten. Bedankt voor het invullen.

Bent u jonger dan 67 jaar? >> Ga verder met de volgende vragenlijst.
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WAI VRAGENLIJST

 
U hoeft deze vragenlijst alleen in te vullen als u jonger dan 67 jaar bent.

Met de onderstaande vragen wordt een indruk verkregen van uw werkvermogen. Met ‘werkvermogen’ wordt 
bedoeld de mate waarin u zowel lichamelijk als geestelijk (psychisch) in staat bent om uw huidige werk uit te 
voeren. 

KENMERKEN WERK

1.  Welke soort taken verricht u in uw werk?

 Voornamelijk geestelijk (psychisch) inspannende taken   

 Voornamelijk lichamelijk inspannende taken   

 Zowel geestelijk (psychisch) als lichamelijk inspannende taken 

HUIDIGE WERKVERMOGEN VERGELEKEN MET BESTE WERKVERMOGEN

2.  Als u aan uw werkvermogen in de beste periode van uw leven 10 punten geeft, hoeveel punten zou u dan 
aan uw werkvermogen op dit moment toekennen? (0 betekent dat u momenteel geheel niet in staat bent 
om te werken). 

     0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10

Geheel niet in staat                Werkvermogen in 
om te werken                uw beste periode

WERKVERMOGEN IN RELATIE TOT DE EISEN VAN HET WERK

3.1.  Hoe veroordeelt u uw werkvermogen op dit moment in relatie tot de lichamelijke eisen van uw werk?

 Zeer goed  5
 Goed  4
 Matig  3
 Slecht  2
 Zeer slecht  1

3.2.  Hoe beoordeelt u uw werkvermogen op dit moment in relatie tot de psychische (geestelijke) eisen van uw 
werk?

 Zeer goed  5
 Goed  4
 Matig  3
 Slecht  2
 Zeer slecht  1
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4.1. verwonding door ongeval b.v. aan rug, arm, hand, 
been, voet, etc. 

4.2. aandoeningen van het bewegingsapparaat b.v. aan 
rug, schouder, armer, handen, benen, voeten, ischias, 
gewrichtsreuma, etc. 

4.3. hart- en vaataandoeningen b.v. hoge bloeddruk, pijn 
op de borst bij inspanning, hartinfarct, verminderde 
hartwerking, etc. 

4.4. aandoeningen van de luchtwegen b.v. 
luchtweginfecties (keelontsteking, bronchitis), 
astma, longemfyseem, longtuberculose, etc. 

4.5. psychische aandoeningen b.v. ernstige depressie, 
psychische stoornis, lichte depressie, gespannen, 
angstig, slapeloosheid, etc. 

4.6. neurologische – en zintuigaandoeningen b.v. 
gehoor – of oogaandoeningen, beroerte, zenuwpijn,  
migraine, epilepsie, etc. 

4.7. aandoeningen van de spijsverteringsorganen b.v. 
galstenen, aandoeningen aan lever, alvleesklier of 
maag of darmen, etc. 

4.8. aandoeningen van de urinewegen of 
geslachtsorganen b.v. urineweg- of blaasontsteking, 
aandoeningen aan nieren, eileideronsteking, 
prostaatontsteking, etc. 

4.9. huidaandoeningen b.v. allergische huiduitslag, 
eczeem, etc. 

4.10. tumoren b.v. goedaardig of kwaadaardig gezwel of  
tumor (kanker), etc.

4.11. stofwisselingsstoornissen b.v. aanzienlijk 
overgewicht, suikerziekte, schildklieraandoening, 
etc. 

4.12. bloedaandoeningen b.v. bloedarmoede, etc. 

4.13. aangeboren afwijking of ziekten

4.14. overige aandoening of ziekten

AANTAL HUIDIGE AANDOENINGEN 

4.  Geef in de onderstaande lijst aan welke aandoeningen of verwondingen heeft. Geef zowel aan hoe u dat 
zelf ervaart (‘eigen mening’) als in hoeverre aandoeningen of verwonding door een arts zijn vastgesteld of 
behandeld. Voor iedere aandoening kunt u dus 2, 1 of geen antwoord(en) aankruisen.

Ja, eigen
mening

 Ja, vastgesteld/
behandeld door arts
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INSCHATTING BEPERKING WERKUITOEFENING DOOR AANDOENINGEN 

5. Vormen aandoeningen, ziekten of verwonding een beperking voor de uitoefening van uw werk? Kruis 
meerdere antwoorden aan indien van toepassing. 

Er is geen beperking/ik heb geen aandoeningen, ziekten, klachten. 

Ik kan mijn werk uitoefenen, maar ervaar daarbij wel enige klachten. 

Ik moet soms langzamer werken of mijn manier van werken veranderen. 

Ik moet vaak langzamer werken of mijn manier van werken veranderen.

Door mij aandoening, ziekte of verwonding ben ik alleen in staat om 
parttime te werken. 

Naar mijn mening, ben ik geheel niet in staat om te werken. 

ZIEKTEVERZUIM GEDURENDE DE AFGELOPEN 12 MAANDEN

6. Hoeveel hele dagen heeft u de afgelopen 12 maanden in totaal niet kunnen werken als gevolg van 
gezondheidsproblemen (b.v. wegens ziekte, opname of onderzoek)? 

 0 dagen (geen ziekteverzuim)

 1-9 dagen 

 10-24 dagen

 25-99 dagen

 100-365 dagen 

EIGEN PROGNOSE WERKVERMOGEN OVER 2 JAAR

7. Denkt u, uitgaande van uw huidige gezondheid, dat u over 2 jaar nog in staat bent uw huidige werk te 
kunnen uitvoeren? 

 Onwaarschijnlijk 

 Misschien 

 Zeer waarschijnlijk 

VITALITEIT 

8.1 Heeft u de laatste tijd plezier in uw gewone dagelijkste bezigheden?

 Altijd

 Regelmatig

 Soms 

 Zelden 

 Nooit 

6

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1

4

7

5

4

3

2

1
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8.2  Bent u de laatste tijd actief en fit? 

 Altijd   

 Regelmatig   

 Soms    

 Zelden    

 Nooit    

8.3  Heeft u de laatste tijd vertrouwen in de toekomst? 

 Altijd    

 Regelmatig   

 Soms   

 Zelden   

 Nooit   

PERSOONSKENMERKEN 

9.  Datum van invullen van vragenlijst (dd-mm-jjjj)       

10. Wat is uw geslacht

 Vrouw

 Man

11.  Wat is uw leeftijd:                 jaar

12. Wat is de hoogste opleiding die u heeft voltooid? 

 Geen opleiding gevolgd, afgemaakt

 Basisonderwijs (lagere school)  

 VMBO (LBO/MAVO)    

 HAVO/VWO     

 Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)  

 Hoger beroepsonderwijs (HBO)  

 Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 

WERKKENMERKEN: 

13. Wat is de aard van uw werkkring? 

 Medewerker met vast dienstverband  

 Medewerker met tijdelijke dienstverband 

 Uitzendkracht    

 Oproepkracht/freelancer/ZZP-er  

 Anders     

5

4

3

2

1

4

3

2

1

0

- -
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14. Wat is de omvang van uw dienstverband (volgens contract)? 

  Uren per week (volgens contract)

15. Hoeveel jaar werkt u al in uw huidige functie? 

  Jaar 

16. Heeft u onregelmatige werktijden? 

 Ja       

 nee      

17. Hoeveel personen werken er ongeveer in uw bedrijf of organisatie? (indien uw bedrijf/organisatie meer 
dan een vestiging heeft, geef dan het totaal aantal medewerkers aan in alle vestigingen in Nederland 
tezamen). 

  met 4 medewerkers   

 5 tot en met 9 medewerkers   

 10 tot en met 49 medewerkers  

 50 tot en met 99 medewerkers  

 100 tot en met 499 medewerkers  

 500 of meer     

18. Indien uw bedrijf of organisatie meerdere vestigingen heeft, hoeveel personen werken er ongeveer in de 
vestiging waar u werkzaam bent?

 bedrijf/organisatie heeft maar 1 vestiging  

 1 tot en met 4 medewerkers    

 5 tot en met 9 medewerkers    

 10 tot en met 49 medewerkers   

 50 tot en met 99 medewerkers   

 100 tot en met 499 medewerkers   

 500 of meer     



EERSTE VRAGENLIJST

24 PB

19. Kunt u aangeven in welke van onderstaande bedrijfstakken uw bedrijf/organisatie het beste past?

 
landbouw, bosbouw en visserij 

 winning van delfstoffen 

 industrie 

 productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, 
 stroom en gekoelde lucht 

 winning en distributie van water; afval – afvalwaterbeheer en sanering  

 bouwnijverheid 

 groot- en detailhandel alsmede reparaties van auto’s 

 vervoer en opslag 

 horeca 

 informatie en communicatie 

 financiële instellingen 

 verhuur van en handel in onroerend goed 

 advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening 

 openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen 

 onderwijs 

 gezondheids- en welzijnszorg 

 cultuur sport en recreatie 

 overige dienstverlening 

 overig  
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1�
����
��t����	
3��%#.%#  $�""4K:FE8:u=FEJ6_:>vj9Yj:8]=@b=HE]E8=9=D=:@]7N8EA>lAO5:;=DwN8E_=@DEAeB6DCEA:F>I=]J=AAlA@==A>x==HDxlMWQY>NOPOQ=FRSLLTTV�nUUTTTXY:ZRSLLTTV�nUUTnoX[;:EF]Dr<_\F==HDO:]ÔJ/ ��y����2������	
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Late gezondheidsproblemen na de behandeling van borstkanker 
Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. De vragenlijst is voor vrouwen vanaf 18 jaar 

die borstkanker gehad hebben. De gegevens worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt, wat betekent 

dat uw antwoorden niet tot u te herleiden zijn en dat uw gegevens niet aan anderen doorgegeven worden. 

De vragenlijst dient alleen door de persoon ingevuld te worden aan wie de vragenlijst gericht is. 

 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. Wanneer het niet lukt om de vragenlijst in één 

keer in te vullen, adviseren wij u om te pauzeren en later op de dag of uiterlijk de volgende dag verder te 

gaan met invullen. De reeds ingevulde antwoorden blijven dan bewaard. Het kan ook zijn dat sommige 

vragen op elkaar lijken, of voor u overbodig lijken of niet op u van toepassing lijken. We hebben de 

vragenlijst met zorg samengesteld, en we vragen u toch alle vragen beantwoorden. Het is belangrijk dat u 

de vragenlijst volledig invult: incomplete vragenlijsten kunnen wij helaas niet meenemen in ons onderzoek.  

Wij stellen het op prijs als u de vragenlijst binnen twee weken invult en retour stuurt, samen met een 

ingevuld toestemmingsformulier. Dit formulier is bijgevoegd aan de vragenlijst. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Invulinstructie 
 

 Vul de vragenlijst in met een zwarte of blauwe pen (geen viltstift).  

 Zet een duidelijk kruisje in het antwoordvakje.  

 Kruis bij elke vraag één hokje aan. Als meer antwoorden gegeven mogen worden staat dit aangegeven.  

 Vul bij een getal één cijfer per vakje in. Het hele cijfer moet binnen het vakje komen. 

 Bij sommige vragen mag u zelf tekst invullen. Gelieve zo duidelijk mogelijk en in blokletters. 

 Als u één of meerdere vragen over kunt slaan, is dit aangegeven. 

 

 

  

 Datum: 
 
   

- 
  

- 
     

 
 Studienummer: 
 
             

 

z632122
Getypte tekst
Bijlage D



             
 
ALGEMEEN 

 

 

 
 

OVER UW GEZONDHEID 

De volgende vragen gaan over hoe u uw gezondheid beoordeelt. Wij zijn hierin geïnteresseerd, omdat we 

willen weten hoe u zich in het algemeen voelt.  

 

1. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? 

 Uitstekend 

 Zeer goed 

 Goed 

 Matig 

 Slecht 
 
 

Kruis het antwoord aan dat het beste weergeeft hoe juist of onjuist u elk van de volgende uitspraken 
voor uzelf vindt. 

 Volkomen 
juist 

Grotendeels 
juist 

Weet ik 
niet 

Grotendeels 
onjuist 

Volkomen 
onjuist 

2. Ik lijk gemakkelijker ziek te 
worden dan andere mensen      

3. Ik ben net zo gezond als 
andere mensen die ik ken      

4. 
Ik verwacht dat mijn 
gezondheid achteruit zal 
gaan 

     

5. Mijn gezondheid is 
uitstekend      

 
 

6. Hoe beoordeelt u nu uw gezondheid over het algemeen, vergeleken met een jaar geleden? 

 Veel beter dan een jaar geleden 

 Iets beter dan een jaar geleden 

 Ongeveer hetzelfde 

 Iets slechter dan een jaar geleden 

 Veel slechter dan een jaar geleden 
 

0. Wat is uw geboortedatum?    /   / 1 9   
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OVER LICHAMELIJKE AANDOENINGEN EN KLACHTEN 

De volgende vragen gaan over de lichamelijke klachten die u nu ervaart, tenzij anders aangegeven. 

 

7. 

Heeft u last van één of meerdere van de volgende 
aandoeningen (meerdere antwoorden mogelijk)?  
Kruis ‘ja’ aan indien van toepassing. 

Indien u een aandoening 
heeft, heeft u hiervoor een 
behandeling voorgeschreven 
gekregen van uw arts? Kruis 
‘ja’ aan indien van toepassing. 

  Ja Ja 

1. Een andere vorm van kanker dan borstkanker, of 
uitzaaiing van borstkanker   

2. Een longziekte (bijv. COPD of astma, 
transplantatie)   

3. Hart- en vaatziekten (bijv. een infarct, 
longembolie of TIA)   

4. Een aandoening of klachten aan de maag of 
darmen (tevens de lever, galblaas en pancreas)   

5. Een aandoening aan de urinewegen of 
voortplantingsorganen   

6. Een aandoening aan spieren, bindweefsel en/of 
gewrichten   

7. Een aandoening aan het zenuwstelsel (bijv. 
dementie, Parkinson, MS, psychiatrisch, ALS)   

8. Een stofwisselings- of stollingsstoornis (bijv. 
diabetes of stolling van het bloed)   

9. Een infectieziekte (HIV, AIDS, tuberculose, 
malaria)   

10. Er was geen sprake van bovenstaande 
aandoeningen of een andere aandoening   

11. Anders, namelijk… (vul hieronder in)   

a 
 
 
 

  

b 
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8. 
 

Hieronder ziet u een lijst met verschillende gezondheidsklachten. Kruis per klacht ‘ja’ aan als 
u hier in het afgelopen jaar last van heeft gehad. En indien ‘ja’, wilt u ook aangeven of u voor 
deze klacht een (huis)arts bezocht? Indien niet van toepassing, laat u de vakjes open. 

  
Afgelopen 
jaar last 
gehad van 
deze klacht? 

Heeft u voor deze 
klacht afgelopen 
jaar  uw (huis)arts 
bezocht? 

 Ja  Ja 
1. Moeheid/verminderd uithoudingsvermogen   
2. Buik- of maagklachten   
3. Misselijkheid   
4. Diarree of verstopping   
5. Irritatie aan het oog   
6. Oorklachten   
7. Hartkloppingen   
8. Nek- of schouderklachten   
9. Rugklachten   
10. Pijn of druk op de borstkas   
12. Klachten aan arm/elleboog/hand/pols   
13. Een botbreuk   
14. Klachten aan been/heup/ knie/voet   
15. Spierpijn   
16. Hoofdpijn   
17. Tintelingen in vingers, voeten of tenen   
18. Duizeligheid of licht in het hoofd   
19. Angstig/nerveus/gespannen gevoel   
20. Depressief gevoel   
21. Plotselinge (hevige) stress of crisis   
22. Prikkelbaar/boosheid   
23. Geheugen- of concentratieproblemen   
24. Slaapproblemen   
25. Toegenomen gebruik van drank, sigaretten, drugs, slaap- of 

kalmeringsmiddelen   
26. Benauwd of kortademig in rust (zonder inspanning)   
27. Hoesten   
28. Klachten aan neus (bijv. vaak niezen, prikkelend gevoel, 

regelmatig verstopte neus)   
29. Huidproblemen (bijv. jeuk, uitslag of rode vlekken)   
30. Plasproblemen   
31. Problemen met seksualiteit   
32. Menopauzale klachten (opvliegers, nachtelijk transpireren, 

onregelmatig bloedverlies, etc.)   
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Afgelopen 
jaar last 
gehad van 
deze klacht? 

Heeft u voor deze 
klacht afgelopen 
jaar  uw (huis)arts 
bezocht? 

  Ja  Ja 
33. Verandering in gewicht   
34. Overgevoeligheid voor licht of geluid   
35. Pijnklachten/zwelling (incl. littekens) in het borstgebied van 

de aangedane borst(en)   

36. Overgevoeligheid in het borstgebied van de aangedane 
borst(en)   

37. Huidklachten in het borstgebied van de aangedane borst(en)   
38. Vervroegde menopauze/onvruchtbaarheid   
39. Klachten aan de oksel (evt door lymfoedeem van de 

arm/oksel)   
40. Bewegingsbeperking van de arm   
41. Droge mond   
42. Haarverlies   
Anders, namelijk: (schrijf klacht hieronder)   

43.  
   

44.  
   

45.  
   

 

 

9. Wat is uw belangrijkste klacht uit bovenstaande lijst? 

 Vul het bijbehorende cijfer van de klachten 1 tm 45 uit vraag 8 in 

 
 
 
 

 Ik heb geen klachten 
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OVER UW KWALITEIT VAN LEVEN 

Wij zijn geïnteresseerd in de gezondheidsproblemen die u ervaart, zowel lichamelijk als mentaal. Wilt u alle 

vragen zelf beantwoorden door het vakje aan te kruisen dat het meest op u van toepassing is. Er zijn geen 

"juiste" of "onjuiste" antwoorden. De informatie die u geeft zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. 

Het kan zijn dat enkele vragen overlappen met eerdere vragen, of dubbelop lijken. Wij willen u verzoeken 

toch alle vragen in te vullen: alle antwoorden zijn nodig voor ons onderzoek. 

 

10. 
 Kruis steeds het antwoord aan dat het meest op u van toepassing is 

 Helemaal 
niet 

Een 
beetje Nogal Heel 

erg 

1. 
Heeft u moeite met het doen van inspannende 
activiteiten zoals het dragen van een zware 
boodschappentas of een koffer? 

    

2. Heeft u moeite met het maken van een lange 
wandeling?     

3. Heeft u moeite met het maken van een korte wandeling 
buitenshuis?     

4. Moet u overdag in bed of op een stoel blijven?     
5. Heeft u hulp nodig met eten, aankleden, uzelf wassen of 

naar het toilet gaan?     
 
Gedurende de afgelopen week: 
 

Helemaal 
niet 

Een 
beetje Nogal Heel 

erg 

6. Was u beperkt bij het doen van uw werk of andere 
dagelijkse bezigheden?     

7. Was u beperkt in het uitoefenen van uw hobby’s of bij 
andere bezigheden die u in uw vrije tijd doet?     

8. Was u kortademig?     
9. Heeft u pijn gehad?     
10. Had u behoefte om te rusten?     
12. Heeft u moeite met slapen gehad?     
13. Heeft u zich slap gevoeld?     
14. Heeft u gebrek aan eetlust gehad?     
15. Heeft u zich misselijk gevoeld?     
16. Heeft u overgegeven?     
17. Had u last van obstipatie? (was u verstopt?)     
18. Had u diarree?     
19. Was u moe?     
20. Heeft pijn u gehinderd in uw dagelijkse bezigheden?     
21. Heeft u moeite gehad met het concentreren op dingen, 

zoals een krant lezen of televisie kijken?     
22. Voelde u zich gespannen?     
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23. Maakte u zich zorgen?     
24. Voelde u zich prikkelbaar?     
25. Voelde u zich neerslachtig?     
26. Heeft u moeite gehad met het herinneren van dingen?     
27. Heeft uw lichamelijke toestand of medische behandeling 

uw familieleven in de weg gestaan?     

28. Heeft uw lichamelijke toestand of medische behandeling 
u belemmerd in uw sociale bezigheden?     

29. Heeft uw lichamelijke toestand of medische behandeling 
financiële moeilijkheden met zich meegebracht?     

 

11.  Hoe zou u uw algehele gezondheid gedurende de afgelopen week beoordelen? 

 Kruis het getal tussen 1 en 7 aan dat het meest op u van toepassing is 

        
 1 2 3 4 5 6 7 
 Erg slecht      Uitstekend 
 

12.  Hoe zou u uw algehele "kwaliteit van het leven" gedurende de afgelopen week beoordelen? 

 Kruis het getal tussen 1 en 7 aan dat het meest op u van toepassing is 

        
 1 2 3 4 5 6 7 
 Erg slecht      Uitstekend 
 

 

OVER UZELF EN UW ACHTERGROND  
De volgende vragen gaan over uw achtergrond. Wij zijn hierin geïnteresseerd, zodat we uw antwoorden in 

de juiste context kunnen plaatsen. Wilt u alle vragen beantwoorden? 

  
 

13. Wat is het hoogste opleidingsniveau dat u heeft afgerond? 

 Lager onderwijs (of minder) 

 Voortgezet onderwijs, of gelijkwaardig 

 Middelbaar (beroeps-) onderwijs, of gelijkwaardig 

 Universiteit, Hoger (beroeps-) onderwijs, of gelijkwaardig 
 

14. Heeft u een partner? 

 Ja, ik heb een partner  

 Nee, ik heb geen partner 
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15. Heeft u kinderen? 

 Ja, ik heb thuiswonende kinderen  

 Ja, maar zij wonen niet (meer) thuis 

 Nee, ik heb geen kinderen 
 

16. Welke omschrijving is op dit moment het meest op u van toepassing? (één antwoord 
aankruisen) 

 Ik ben/heb: 

 Schoolgaand/studerend 

 Betaald werk (loondienst of zelfstandig ondernemer) 

 Werkloos/werkzoekend (geregistreerd bij het UWV) 

 Arbeidsongeschikt/WAO 

 Huisvrouw 

 Pensioen (AOW, VUT, enz.) 
 
 

17. Bent u momenteel nog onder behandeling voor borstkanker? 

 Nee, ik ben klaar met mijn behandeling voor borstkanker 

 Ja, ik krijg nog hormoontherapie  

 Ja, ik krijg nog andere therapie, namelijk… 

 

 
 
 
 

 

Dit is het einde van de vragenlijst. Wij danken u hartelijk voor het invullen ervan. Controleer 
alstublieft of u geen vragen heeft overgeslagen. 
 
Wilt u de vragenlijst alstublieft binnen twee weken retourneren in de bijgevoegde 
antwoordenvelop?  

Hieronder kunt u alles vermelden wat u nog kwijt wilt, wat u van deze vragenlijst vond en wat 
eventueel nog over het hoofd is gezien. 

 

 

 

 

 

 
Heeft u nog vragen, dan kunt een mail sturen naar k.deligt@iknl.nl (junior onderzoeker IKNL). Bent 
u niet in de gelegenheid om te mailen, dan kunt u bellen met de onderzoeker op 06 25 34 94 92. 
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AANVRAAGFORMULIER VERSTREKKING NKR-GEGEVENS 
versie 4.1 

 
Aanvraagnummer: K19.195 
 

1 / 6 

Dit formulier dient voor de aanvraag van gegevens afkomstig uit de Nederlandse kankerregistratie (NKR) 

DEEL I VAN III: AANVRAAG TOT VERSTREKKING NKR-GEGEVENS (door aanvrager in te vullen) 
 
 
A. Gegevens Aanvrager 
 

Achternaam de Koning 

Tussenvoegsel Klik of tik om tekst in te voeren. 

Voorletters H. 

Titulatuur Prof. dr. 

E-mailadres (zakelijka) h.dekoning@erasmusmc.nl 

Mobiele telefoonb 06-195 28 106 (tel.nr. ho) 

Functiecategorie ☐ medisch specialist 
☐ medisch specialist in opleiding 

☒ wetenschappelijk onderzoeker 

☐ beleidsfunctionaris 
☐ anders  

Functienaam Epidemioloog 

Afdeling Maatschappelijke gezondheidszorg 

Organisatienaam Erasmus MC 

a. Gelieve een zakelijk e-mailadres op te geven, geen Gmail, Hotmail, etc. 
b. Het mobiele telefoonnummer is nodig voor het toezenden van een SMS met de inlogcode voor het downloaden van de gegevens. 

 
B. Vraagstelling(en) 
 

Geef een korte omschrijving (inclusief doelc, achtergrond en motivatie) van de vraagstelling waarvoor 
de NKR-Gegevens noodzakelijk zijn en vermeld indien relevant het onderzoeksvoorstel/analyseplan of 
een beschrijving van de datastroom in Bijlage 1d. 
Dit jaar zal het Landelijk Evaluatieteam voor bevolkingsonderzoek naar Borstkanker, op verzoek van het RIVM, een 

onderzoek starten naar de overleving en doodsoorzaken voor vrouwen die bij screening ontdekt zijn of klinisch zijn 

gediagnosticeerd. Het gaat om een onderzoek gebruikmakend van stadium-specifieke gegevens van het IKNL voor de 

volgende vragen: 

 

1. Zijn doodsoorzaken anders tussen de hierboven genoemde groepen rekening houdend met stadium? 

2. Is de (ziektevrije) overleving verschillend van invloed op de algemene sterfte voor de verschillende wijze van 

 detectie?  

 
c. Verstrekkingen van NKR-Gegevens dienen altijd tot doel wetenschappelijk onderzoek en/of statistiek te hebben, bijvoorbeeld in 
het belang van de kwaliteit van de oncologische zorg. 
d. Indien invulling van Bijlage 1 vereist is wordt dit aangegeven in onderdeel M. Vereiste bijlagen. 

 
  

z632122
Getypte tekst
Bijlage E
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C. Selectiecriteria (inclusie- en/of exclusiecriteria) 
 

Tumor: lokalisatie(s) borst 

Tumor: morfologie(en) alle 

Tumor: stadium/stadia Stadium I t/m IV 

Tumor: gedrag ☒ invasief ☐ niet invasief/in situ ☐ beide 

Patiënt: geslacht ☐ man  ☒ vrouw  ☐ beide 

Patiënt: leeftijd(indeling) 50 jaar en ouder 

Diagnosejaren/-periode 2003 t/m 2006 voor heel NL (uit persoonlijk overleg met Linda de Munck: 
IKNL heeft  5-jaars follow up gegevens m.b.t. recidief en meta voor deze 
specifieke groep van geopereerde vrouwen met een invasief 
borstcarcinoom) en 2007-2008 voor gedeelte van NL. Voor 2005 en 2006 
is de f-up zelfs 10 jaar. Betreft screeningscarcinomen en overige klinische 
gediagnosticeerde tumoren. Intervalcarcinomen vanaf 2005. 

Niveau van de selectie ☒ landelijk 

☐ regio, namelijk 

☐ gemeente, namelijk 
☐ postcode, namelijk 
☐ ziekenhuis, namelijk 

☐ overig, namelijk 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Behandeling(en) 
 

Geopereerde pariënten zonder meta bij diagnose (zie opmerking onder 
diagnosejaren) 

Overige criteria Zie opmerking onder diagnosejaren 

 
D. Frequentie levering NKR-Gegevens 

 
☒ eenmalige levering 

☐ meermalige leveringe 

☐ aanvraag betreft een update van een eerdere levering van NKR-Gegevens met nummer: K………….f 
e. Afspraken m.b.t. de leveringstermijnen worden vastgelegd in onderdeel L. Termijnen. Levering van NKR-gegevens vindt plaats 
tot maximaal 24 maanden na de eerste levering. 
f. Voor een update die langer dan 24 maanden na de eerste (eerdere) levering van NKR-Gegevens wordt aangevraagd of waarbij 
nieuwe cases aan een eerdere levering worden toegevoegd zal een geheel nieuw bestand worden aangeleverd.  

  



  
AANVRAAGFORMULIER VERSTREKKING NKR-GEGEVENS 
versie 4.1 

 
Aanvraagnummer: K19.195 
 

3 / 6 

E. Data-aggregatie  
 
Niveau van NKR-Gegevens ☐ geaggregeerd  ☒ record 

Indien de aanvraag geaggregeerde gegevens betreft: geef een voorbeeldtabel in Bijlage 2 
Indien de aanvraag gegevens op recordniveau betreft: vermeld de gewenste variabelen in Bijlage 2g 
g. De gevraagde gegevens dienen gebonden te zijn aan de vraagstelling(en) zoals gesteld onder onderdeel B. Vraagstelling(en). 

 
F. Gegevenskoppeling  

 
De aanvraag betreft een 
gegevenskoppeling 

☐ nee ☒ ja (de datastroom wordt 
beschreven in Bijlage 1) 

Indien de aanvraag een gegevenskoppeling betreft, ga verder met onderstaande vragen 

De gegevenskoppeling vindt plaats met 
gegevens van 
 

☐ Aanvrager 
 
derde partijh: 
☐ Stichting PALGA 

☐ Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB)  

☐ PHARMO Institute 

☒ Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

☐ Anders, namelijk: Klik of tik om tekst in te voeren. 
 
 

Aantal voor de gegevenskoppeling 
benodigde cases uit de NKR 

schatting: Klik of tik om tekst in te voeren. 

Indien gegevenskoppeling met een derde partij plaatsvindt, beantwoord onderstaande vragen 

IKNL dient de gegevenskoppeling te 
faciliteren door verstrekking van (een 
tweede bestand met) NKR-gegevens 
aan de betrokken derde partij 

☐ nee   ☒ ja 

De betrokken derde partij dient een 
nadere selectie uit te voeren voor 
verstrekking van NKR-Gegevens; deze 
selectie wordt beschreven in Bijlage 1 

☐ nee   ☒ ja 

h. Indien de gegevenskoppeling plaatsvindt met gegevens van een derde partij worden hiertoe op voorhand passende en 
afzonderlijke afspraken gemaakt. 
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DEEL II van III: VOORWAARDEN VERSTREKKING NKR-GEGEVENS (door IKNL in te vullen)  
 
 
G. Wetenschappelijke toetsing 

 
De aanvraag dient vooraf te worden 
getoetst op wetenschappelijke inhoud 

☐ nee 

☐ ja, namelijk door: Klik of tik om tekst in te voeren. 
 

 
H. Financiële afspraken  

 
Bij de voorgenomen verstrekking van NKR-Gegevens zijn financiële afspraken 
☐ niet van toepassing 

☐ wel van toepassing 
Indien van toepassing: Een offerte voor de dienstverlening door IKNL ten behoeve van verstrekking van 
NKR-Gegevens is opgenomen in Bijlage 3. De factuurgegevens van de Aanvrager worden vermeld in 
Bijlage 4. Aanvullende afspraken kunnen hieronder worden vermeld. 
Klik of tik om tekst in te voeren. 

 
I. Privacygevoelige informatie 

 
Bij de voorgenomen verstrekking van NKR-Gegevens zijn deze 
☐ niet herleidbaar naar patiënten 

☐ direct of indirect herleidbaar naar patiënten 

☐ direct of indirect herleidbaar naar patiënten waar Aanvrager een behandelrelatie mee heeft 
 
J. Bedrijfsgevoelige informatie 

 
Met de voorgenomen verstrekking van NKR-Gegevens wordt informatie die herleidbaar is naar een of 
meerdere individuele ziekenhuizen inzichtelijk gemaakt voor personen of partijen die niet werkzaam zijn bij de 
betreffende instelling(en)  

☐ niet van toepassing 

☐ wel van toepassing 
Indien van toepassing: Van desbetreffend(e) ziekenhuis/-zen is toestemming noodzakelijk, welke 
middels het in Bijlage 5 opgenomen formulier worden gevraagd. Vermeld hieronder van welk(e) 
ziekenhuis/-zen toestemming noodzakelijk is. 
Klik of tik om tekst in te voeren. 
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K. Voorwaarden m.b.t. privacy- en/of bedrijfsgevoelige informatie 
 
☐ niet van toepassing 

☐ wel van toepassing 
Indien van toepassing: welke voorwaarden worden gesteld aan verstrekking van NKR-Gegevens? 
Klik of tik om tekst in te voeren. 

 
L. Termijn(en) 

 
Indien van toepassing: meermalige levering van NKR-Gegevens (zie onderdeel D) vindt zoveel mogelijk 
plaats volgens het navolgende tijdschema. Dit betreft slechts een indicatie en bevat geen deadlines. 
Klik of tik om tekst in te voeren. 

 
M. Vereiste bijlagen 

 
☐ Bijlage 1: Onderzoeksvoorstel/analyseplan/datastroom 

☐ Bijlage 2: Variabelen/voorbeeldtabel 

☐ Bijlage 3: Offerte 

☐ Bijlage 4: Factuurgegevens 

☐ Bijlage 5: Toestemmingsformulier 

✓ Bijlage 6: Algemene Voorwaarden NKR-Gegevensleveringen 
 
N. Nadere voorwaarden 

 

• Bij publicatie van de verstrekte NKR-Gegevens dient de NKR als bron te worden vermeld (“Bron: 

Nederlandse Kankerregistratie beheerd door IKNL”) en ontvangt IKNL een exemplaar van de publicatie. 
• De NKR wordt genoemd in de Acknowledgements van de publicatie en wel als volgt: “The authors thank 

the registration team of the Netherlands Comprehensive Cancer Organisation (IKNL) for the collection of 
data for the Netherlands Cancer Registry.” 

• Bij een significante bijdrage wordt een IKNL-medewerker opgenomen als co-auteur in een publicatie. 
• IKNL behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot gegevensverstrekking zonder een daartoe 

volledig en correct ingevuld aanvraagformulier. 
• Op dit aanvraagformulier zijn de Algemene Voorwaarden NKR-Gegevensleveringen van toepassing (zie 

Bijlage 6). Deze zijn tevens te vinden op https://www.cijfersoverkanker.nl/algemene-voorwaarden-61.html. 
• Het is ondergetekende(n) niet toegestaan de verkregen NKR-Gegevens voor een andere vraagstelling of 

doelstelling te gebruiken dan in dit aanvraagformulier is aangegeven. 
• Ondergetekende(n) verklaart/verklaren zich te houden aan de vigerende privacywet- en regelgeving. 
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DEEL III. ONDERTEKENING DOOR PARTIJEN 
 
 
Partijen verklaren zich akkoord met de inhoud van dit aanvraagformulier (Deel I–III) alsmede de bijlagen.  

 
Voor akkoord: 
Plaats Rotterdam 

Datum  Klik of tik om tekst in te voeren. 

Naam Aanvrager Prof. Dr. H. de Koning 

Handtekening Aanvrager  

 
Tevens dient zich akkoord te verklaren (door IKNL in te vullen): 
Indien de NKR-Gegevens informatie van patiënten van het eigen ziekenhuis bevatten maar de Aanvrager geen 
medisch specialist is → afdelingshoofd 
Indien de NKR-Gegevens informatie van patiënten van het eigen ziekenhuis bevatten waar Aanvrager geen 
behandelrelatie mee heeft → raad van bestuur 
Indien met de verstrekking bedrijfsgevoelige informatie over het eigen ziekenhuis inzichtelijk wordt voor derden → raad van bestuur 
Indien op de verstrekking van NKR-Gegevens financiële afspraken van toepassing zijn → raad van bestuur 
Indien de NKR-Gegevens op recordniveau ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek worden opgevraagd maar de 
Aanvrager geen vast dienstverband met het betreffende (onderzoeks)instituut heeft. → onderzoeksleider 
☐ niet van toepassing   ☐ afdelingshoofd / onderzoeksleider  ☐ raad van bestuur 

Naam Klik of tik om tekst in te voeren. 

Functienaam Klik of tik om tekst in te voeren. 

Handtekeningi 

 
i. Ondertekening houdt tevens een akkoordverklaring in van het aanvraagformulier en de bijlagen. 

 
Voor akkoord namens IKNL: 
Plaats  Utrecht 

Datum Klik of tik om tekst in te voeren. 

Naam  P.C. Huijgens, raad van bestuur 

Handtekening 
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Bijlage 1: Onderzoeksvoorstel/analyseplan/datastroom 
 

Onderzoeksvoorstel/analyseplan/beschrijving datastroom 
 
 
 
Vraagstelling 
Het gaat om een vergelijking tussen patiënten die voor borstkanker zijn behandeld na verwijzing vanuit het 
bevolkingsonderzoek (screeningscarcinoom) en patiënten die behandeld zijn zonder tussenkomst van het 
bevolkingsonderzoek (intervalcarcinoom respectievelijk anderszins klinisch gediagnosticeerd). De algemene vraag 
is of deze groepen verschillend zijn voor wat betreft de algemene sterfte, de borstkankersterfte en sterfte aan 
andere doodsoorzaken. Secundair wordt onderzocht of behandeling en de ziektevrije overleving (zachte 
uitkomstmaat) de algemene en/of specifieke doodsoorzaak (als harde uitkomstmaat), kunnen voorspellen.  
 
 
Patiëntenpopulatie 
Uit vooroverleg met Linda de Muck: 
Het IKNL heeft in verband met een onderzoek naar ziektevrije overleving informatie over de incidentiejaren 2003 
t/m 2006 voor heel Nederland en 2007-2008 voor een gedeelte van Nederland. Intervalcarcinomen vanaf 
incidentiejaar 2005. 
Het betreft hier landelijke gegevens van circa 56.000 borstkankerpatiënten, waarvan 26% inmiddels is overleden. 
De inclusie betrof geopereerde patiënten met invasief borstkanker. Uitgesloten zijn vrouwen met een metastase bij 
diagnose of vrouwen die alleen hormoontherapie hebben ontvangen. Van de betreffende incidentiejaren is een 
follow up van 5 jaar en zijn lokale recidieven,  locoregionale recidieven, en metastases vastgelegd. Van de jaren 
2003 en 2005 is 10 jaar follow-up bekend. Het diagnosejaar is geregistreerd en de tijd tot een event (geen exacte 
datums). De behandeling betreft de initiële behandeling, niet de behandeling van recidieven of metastasen. De 
wijze van detectie is opgedeeld naar screeningscarcinoom, intervalcarcinoom en overig borstkanker. Behandeling  
betreft chirurgie ( borstsparend of mastectomie), radiotherapie (ja/nee), chemotherapie (ja/ nee, in geaggregeerde 
groepen van chemokuren), en hormoontherapie (ja/nee). Wat betreft immunotherapie (Herceptin ja/nee) is alleen 
informatie beschikbaar over het incidentiejaar 2005. Ook informatie over de moleculaire subtypes van borstkanker 
is alleen voor 2005 aanwezig. Comorbitteit is voor één regio bekend (naar schatting 1/8 ste van het geheel). 
Hoewel dit cohort dus niet volledig representatief is voor patiënten ontdekt via het bevolkingsonderzoek is het wel 
uitstekend gedocumenteerd en daarmee zeer geschikt voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. 
 
 
Analyseplan/datastroom 
Na koppeling met de CBS kunnen ziektespecifiek doodsoorzaakpatronen bekeken worden en de ziektepsecifiek 
excess mortaliteit bepaald worden.  
 
In eerste instantie zal worden gekeken naar verschillen tussen de groepen (screeningscaercinoom / 
intervalcarcinoom / overig klinisch carcinoom) met betrekking tot sterfte, borstkankersterfte en verschillende overige 
doodsoorzaken.  
Tevens wordt gekeken of vormen van behandeling gerelateerd aan specifieke doodsoorzaken de eventuele 
verschillen in wijze van detectie kunnen verklaren. Ook de relatie tussen ziektevrije overleving op basis van lokale, 
locoregionale recidieven, metastase in organen en 2e primaire borsttumoren wordt onderzocht met betrekking tot 
algemene sterfte. 
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Presentatie van resultaten 
 
Figuren: 
- Univariate Kaplan Meier Curves voor algemene sterfte naar wijze van detectie (screeningscarcinoom – interval 

carcinoom – overig klinische carcinomen) eventueel per stadium respectievelijk per behandeling en per 5-jrs 
leeftijdsgroep / log-rank tests voor verschillen. 

 
- Omgekeerd Kaplan-Meier Curves: cumulatieve risico om te sterven aan borstkanker en bv. cardiovasculaire 

zieket naar wijze van detectie. 
 
Tabellen (zie volgende pagina’s): 
De eerste tabel betreft de basisaantalleN voor alegmene karaktersitieken. 
Bij tabel 2 worden de absolute aantallen gegegeven voor verschillende doodsoorzaken voor de groepen screening-
, interval en overige gediagnosticeerde carcinomen (eventueel nog opgedeeld naar stadia).  
In een derde tabel zullen de O/E ratio’s voor de verschillende groepen worden weeregegeven. 
 
Eventueel Cox regressie analyse met (borstkanker- resp. de oorzaken met verhoogde O/E ratio-) sterfte naar wijze 
van detectie adjusted voor leeftijd. 
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Tabel 1. Basis tabel met absolute aantallen en percentages 

 Screeningscarcinoom  Intervalcarcinoom  Overig klinisch 
gediagnosticeerd 

 N =   %  N =  %  N= % 
Variabele         
         
Leeftijd (bij diagnose)         
   50-54         
   55-59         
   60-64         
   65-69         
   70+         
 
Stage   

 
  

 
  

   I         
   II         
   III         
   IV         
   Onbekend         
         
Chirurgie         
   Borstsparend         
   Amputatie         
         
Radiotherapie #(Ja + Nee) 100%       
   Ja         
         
Chemotherapie         
   Ja         
         
Uitkomsten         
Overleden         
Overleden aan BK         
         
Recidief         
   Ja         
         
Metastase         
   Ja         
         
2e primaire         
   Ja         
         
Andere nieuwvorming         
   Ja         
         
Co-morbiditeit         
   Ja         
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Tabel 2. Basis tabel absolute aantallen naar doodsoorzaken 

 Screeningscarcinoom  Intervalcarcinoom  Overig klinisch gediagnosticeerd 

Stadium I II III+  I II III+  I II III+ 

 N= N= N=         
Overleden            
            
Leeftijd bij diagnose            
   50-54            
   55-59            
   60-64            
   65-69            
   70+            
            
 
Doodsoorzaken            
   Borstkanker            
   Hart en vaatziekten            
       Myocard infarct            
       CVA            
       Overige HVZ            
   Overig nieuwvormingen            
        Longkanker            
        Colonkanker            
        Overige primaire nieuwvormingen            
            

 

 
Tabel 3.  Ratio van Observed / Expected aantallen overledenen naar doodsoorzaak 

 Screeningscarcinoom  Intervalcarcinoom  Overig klinisch gediagnosticeerd 
 N=  N=  N= 

Alle doodsoorzaken O/E ratio      
      
 
Doodsoorzaakspecifieke O/E ratio 

     

   Borstkanker      
   Hart en vaatziekten      
       Myocard infarct      
       CVA      
       Overige HVZ      
   Overig nieuwvormingen      
        Longkanker      
        Colonkanker      
        Overige primaire nieuwvormingen      
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Bijlage 2: Variabelen/voorbeeldtabel 
 

Variabelen voor analyse/voorbeeldtabel 
 

- Geboortejaar of leeftijd bij diagnose 
- Incidentiejaar borstkanker 

 
- Detectie modus (screening, interval en overig klinisch gediagnosticeerd) 
- ? 1e of vervolgscreening 
- ? tijd tussen diagnose en laatste screening 

 
- Lokatie en zijdigheid 
- Histologie 
- TNM-classificatie  
- Stadium 
- Tumorgrootte 
- Aantal lymfeklieren onderzocht 
- Aantal lymfeklieren positief 
- Receptorstatus: ER, PR, Her2Neu 
- Behandelingen: 

o Chirurgie: nee / borstsparend / mastectomie 
o Radiotherapie: nee / pre chirurgie / post chirurgie / pre + post chirurgie / ja geen chirurgie 
o Systemische therapie: nee / pre chirurgie / post chirurgie / pre + post chirurgie / ja geen chirurgie 

▪ chemo (middelen?) / targeted therapie / immunotherapie 
o Hormoontherapie: nee / pre chirurgie / post chirurgie / pre + post chirurgie / ja geen chirurgie 

- f-up tijd tot initiërle behandeling 
 

- Lokaal recidief 
- Regional recidief   
- f-up tijd tot recidief 

 
- Metastase 
- Orgaan met metastase 
- f-up tijd tot metasatase 

 
- 2e primaire borsttumor (contralateraal) 
- f-up tijd 2e primaire borsttumor 

 
- Vitale status (in f-up, overleden, uit Nederland vertrokken) 
- f-up tijd tot mutatie 

 
- Comorbiteit (blijkt voor slechts één regio te zijn genoteerd) 
- Andere primaire tumor 
- Incidentiejaar andere primaire tumor 

 
Koppeling CBS 
Identificerende variabele(n) voor koppeling  
Doodsoorzaak 
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Bijlage 3: Offerte 
 

Offerte (op te stellen door IKNL) 
 
 
 
Specificatie offertebedrag 
 
 Aantal Tarief (€) Bedrag (€) 
    
Kosten koppeling 1 (vast bedrag) 0,–– 0,–– 
    
Werkzaamheden analist (uren)*  80,–– / 96,–– 0,–– 
    
    
Totaal exclusief BTW   0,–– 
    
BTW  0,0% 0,–– 
    
Totaal inclusief BTW   0,–– 
* kostendekkend tarief / standaard tarief 2019 
 
Kosten koppeling  
De door IKNL gemaakte kosten voor het tot stand brengen van de koppeling worden doorberekend aan de 
aanvrager. 
 
Werkzaamheden analist 
Voor de specifieke gegevensaanvraag worden door de afdeling NKR-analyse de volgende werkzaamheden 
verricht: 
– begeleiding van de gegevensaanvraag 
– bewerking van NKR-Gegevens 
 
Op het totaal aantal uren wordt momenteel 20 uur in mindering gebracht daar deze vallen binnen de standaard 
dienstverlening van IKNL ten behoeve van de verstrekking van NKR-Gegevens.  

 
Deze offerte is tot maximaal 60 dagen na datum van afgifte geldig. 
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Bijlage 4: Factuurgegevens 
 

Factuurgegevens 
 
 
Organisatienaam  

Huispostnummer  

Ter attentie van  

Postbus/adres  

Postcode en plaats  

Kostenplaats  

BTW-nummer  
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Bijlage 5: Toestemmingsverklaring 
 

Toestemmingsverklaring 
 
 
 
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met: 
 
verstrekking door IKNL van gespecificeerde persoonsgegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) ten 
behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek, een en ander zoals opgenomen in het aanvraagformulier 
verstrekking NKR-Gegevens met 
 
aanvraagnummer K………………………. 
 
aan: 
 
Aanvrager: 
 
Naam  

Functie  

Organisatienaam  

 
Ondergetekende is zich ervan bewust dat (mogelijk) (een deel van) de gegevens direct of indirect herleidbaar zijn 
tot (betrokkenen binnen) het ziekenhuis.  
 
Voor akkoord namens ziekenhuis: 
 
Plaats  

Datum   

Organisatienaam  

Naam  

Functienaam  

Handtekening  
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Bijlage 6: Algemene Voorwaarden NKR-Gegevensleveringen 
 
 

Algemene Voorwaarden NKR-Gegevensleveringen 
versie 1.1, februari 2019 

 
 
Artikel 1 – Toepasselijkheid 
 

1 Deze Algemene Voorwaarden NKR-Gegevensleveringen (hierna: 
“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de Overeenkomst 
en op alle toekomstige gegevensleveringen van NKR-Gegevens aan 
Aanvrager door IKNL. 

2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden 
zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn 
overeengekomen. 
 
Artikel 2 – Definities 
 
Aanvraagformulier het formulier dat IKNL verstrekt aan Aanvrager 
voor een NKR-Gegevensaanvraag. Dit formulier dient door Aanvrager 
volledig te worden ingevuld en ondertekend.  
Aanvrager de partij die verstrekking van (persoons) gegevens uit de 
NKR aanvraagt bij IKNL. 
Gegevenskoppeling de koppeling die op verzoek van Aanvrager 
wordt uitgevoerd van gegevens uit de NKR met gegevens uit een 
andere bron—al dan niet afkomstig van Aanvrager. 
NKR-Gegevens (persoons)gegevens afkomstig uit de NKR. 
Betrokkene degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. 
NKR-Gegevensaanvraag het door Aanvrager bij IKNL (meestentijds 
middels het Aanvraagformulier) ingediende verzoek om 
gegevensverstrekking uit de NKR, waarin onder meer het doel van de 
gegevensaanvraag en de gevraagde gegevens nader zijn 
omschreven. 
NKR-Gegevensverstrekking de door IKNL, op verzoek van 
Aanvrager, uit te voeren verstrekking van NKR-Gegevens. 
NKR de Nederlandse Kankerregistratie, de landelijke systematische 
verzameling van gegevens betreffende alle onder de bevolking 
voorkomende kanker op persoonsniveau, die door IKNL in stand wordt 
gehouden. 
Overeenkomst de Overeenkomst tussen IKNL en Aanvrager op 
grond waarvan—al dan niet middels Gegevenskoppeling—IKNL tot 
NKR-Gegevensverstrekking over gaat en waarop deze Algemene 
Voorwaarden van toepassing zijn. De Overeenkomst komt tot stand 
door ondertekening door zowel Aanvrager als IKNL van het 
Aanvraagformulier conform artikel 3.2 van deze Algemene 
Voorwaarden. 
 
Artikel 3 – NKR-Gegevensaanvraag 
 

1 Aanvrager vraagt de gewenste NKR-Gegevens aan bij IKNL door 
middel van het Aanvraagformulier. IKNL verstrekt het 
Aanvraagformulier op verzoek van Aanvrager. Dit verzoek kan worden 
gedaan via gegevensaanvraag@iknl.nl of via www.iknl.nl. Aanvrager 
dient het voor haar bestemde gedeelte van het Aanvraagformulier 
volledig in te vullen en aan IKNL te verzenden, waarna IKNL de 
aanvraag verder in behandeling zal nemen. 

2 Na ontvangst van het Aanvraagformulier beoordeelt IKNL deze op 
volledigheid en haalbaarheid. Na beoordeling hiervan vult IKNL het 
voor IKNL bestemde gedeelte van het Aanvraagformulier in en vult het 
Aanvraagformulier—indien van toepassing—aan met eventuele 
aanvullende specifieke (financiële) voorwaarden. IKNL verzendt het 
Aanvraagformulier inclusief deze Algemene Voorwaarden retour met 
het verzoek aan Aanvrager om bij akkoord het Aanvraagformulier te 
voorzien van een handtekening van een vertegenwoordigingsbevoegd 
persoon. Het door Aanvrager ondertekende Aanvraagformulier dient 
vervolgens aan IKNL te worden geretourneerd. Bij ontvangst hiervan 
door IKNL komt de Overeenkomst tot stand.  

3 Op de NKR-Gegevensverstrekking is het Toetsingskader 
Gegevensaanvragen NKR van toepassing. Op verzoek kan deze 
worden verkregen via gegevensaanvraag@iknl.nl. 

4 De door de Aanvrager gevraagde NKR-Gegevens kunnen pas eerst 
door IKNL worden verstrekt aan Aanvrager indien aan de in 

voornoemd Toetsingskader genoemde voorwaarden is voldaan en / of 
de daarvoor noodzakelijke (interne) procedures door IKNL zijn 
doorlopen. 
 
Artikel 4 – Gegevenskoppeling 
 

1 Dit artikel is alleen van toepassing indien het verzoek van Aanvrager 
(mede) strekt tot Gegevenskoppeling.  

2 Aanvrager garandeert dat hij: 
i. voor zover noodzakelijk, de uitdrukkelijke toestemming van 

Betrokkene(n) heeft verkregen voor althans anderszins bevoegd 
is tot de verstrekking van gegevens aan IKNL ten behoeve van 
de Gegevenskoppeling en / of het uitvoeren van de 
Gegevenskoppeling; 

ii. dat hij de gegevens rechtmatig heeft verkregen; en 
iii. dat de gegevens ten behoeve van de koppeling worden 

aangeleverd zoals gespecificeerd door IKNL in het ‘Format 
database koppeling’ zoals door IKNL aan Aanvrager zal worden 
verstrekt. Voorgaande geldt eveneens voor Aanvrager indien de 
gegevens op verzoek van Aanvrager door een derde partij 
worden aangeleverd aan IKNL ten behoeve van de 
Gegevenskoppeling. Dit lid geldt indien de Gegevenskoppeling 
wordt uitgevoerd door IKNL. 

3 IKNL is gerechtigd om niet over te gaan tot gegevenslevering indien 
zij van oordeel is dat het koppelingsresultaat niet voldoende 
betrouwbaar is. IKNL behoudt zich het recht voor Aanvrager om 
aanvullende persoonsgegevens en / of gegevens te vragen indien het 
koppelingsbestand naar haar mening onvoldoende bruikbaar is voor 
de koppeling. 

4 Het resultaat van de koppeling zal in onderling overleg met Aanvrager 
worden besproken waarna aan Aanvrager de gewenste NKR-
Gegevens zullen worden verstrekt indien het koppelingsresultaat naar 
de mening van betrokken partijen voldoende betrouwbaar is om de 
doelstellingen van Aanvrager te behalen. 

5 Indien een Gegevenskoppeling met NKR-Gegevens wordt uitgevoerd 
door een derde partij en voor de koppeling van NKR-Gegevens met 
gegevens uit een andere bron noodzakelijk is dat IKNL (tevens) NKR-
Gegevens aan een / deze derde partij levert, is Aanvrager 
verantwoordelijk voor het in overeenstemming handelen door deze 
derde partij met relevante wet- en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dat kader is 
Aanvrager tenminste gehouden om—voor zover het voornoemde 
NKR-Gegevens betreft—de verplichtingen uit de artikelen 6 en 7 van 
deze Algemene Voorwaarden NKR-Gegevensleveringen (dan wel 
gelijkwaardige verplichtingen) tevens op te leggen aan de derde partij 
waar IKNL op verzoek van Aanvrager (tevens) de NKR-Gegevens aan 
stuurt. 

6 In geval van een Gegevenskoppeling met een derde partij zal een 
afzonderlijke overeenkomst met Aanvrager en deze derde partij 
worden aangegaan, tenzij IKNL anders aangeeft. Op voornoemde 
overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden NKR-
Gegevensleveringen ook van toepassing. 
 
Artikel 5 – Gebruiksrecht NKR-Gegevens  
 

1 Alle Intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder de 
databankrechten, ten aanzien van de (verzameling van) NKR-
Gegevens berusten bij IKNL.  

2 IKNL verstrekt aan Aanvrager een niet-exclusief, niet overdraagbaar 
gebruiksrecht op de NKR-Gegevens voor de duur van 5 jaar. Indien 
Aanvrager wettelijk verplicht is de NKR-Gegevens langer dan 5 jaar te 
bewaren of een langere termijn noodzakelijk is voor de doeleinden van 
de NKR-Gegevensaanvraag door Aanvrager, kan Aanvrager IKNL 
verzoeken om het gebruiksrecht voor een langere periode te verlenen. 

3 Indien Aanvrager in strijd handelt met de tussen IKNL en Aanvrager 
gesloten Overeenkomst en / of andere gemaakte afspraken 
waaronder ook begrepen deze Algemene Voorwaarden is IKNL 
gerechtigd om (i) het aan Aanvrager verleende gebruiksrecht aan 
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nadere voorwaarden te verbinden en / of (ii) het verleende 
gebruiksrecht te beëindigen. Aanvrager zal het gebruik van de NKR-
Gegevens na kennisgeving hiervan door IKNL onmiddellijk beëindigen 
en de NKR-Gegevens vernietigen.  

4 Het door IKNL verstrekte gebruiksrecht geldt uitsluitend voor degenen 
die binnen de organisatie van Aanvrager betrokken zijn bij 
werkzaamheden in het kader van de in het Aanvraagformulier 
genoemde doeleinden. Indien IKNL op verzoek van Aanvrager NKR-
Gegevens aan een derde partij verstrekt kwalificeert dit als het 
verstrekken van een subgebruiksrecht op de NKR-Gegevens van 
Aanvrager aan deze derde partij. Dit subgebruiksrecht is exclusief en 
niet-overdraagbaar en geldt aanvankelijk voor de duur van de periode 
waarvoor dit noodzakelijk is, maar zal nimmer de duur van 5 jaar 
overschrijden, tenzij IKNL hier schriftelijk anders over besluit. 

5 IKNL blijft te allen tijde gerechtigd de NKR-Gegevens voor eigen 
doeleinden te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen. 
 
Artikel 6 – Zorgvuldig gebruik 
 

1 Partijen handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (EU/2016/679) en aanverwante wet- en 
regelgeving. 

2 Aanvrager beschikt over een rechtsgrondslag, zoals bedoeld in artikel 
6 AVG en een uitzonderingsgrond zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 AVG 
om gerechtvaardigd gebruik te mogen maken van de NKR-Gegevens 
dan wel de NKR-Gegevens te verwerken. 

3 Aanvrager zal zorgvuldig omgaan met de door IKNL aan hem 
verstrekte NKR-Gegevens en zal toepasselijke wet- en regelgeving en 
gedragscodes op het gebied van de bescherming van 
persoonsgegevens en wetenschappelijk onderzoek in acht nemen.  

4 Aanvrager zal verifiëren of de aan hem door IKNL verstrekte NKR-
Gegevens bruikbaar en correct zijn (voor het doeleinde / de 
doeleinden waarvoor de NKR-Gegevens zijn aangevraagd en 
neergelegd in het Aanvraagformulier) en, indien dit niet het geval is, 
onmiddellijk de verstrekte NKR-Gegevens vernietigen en IKNL 
hierover onmiddellijk informeren. Indien IKNL de NKR-Gegevens in 
opdracht van Aanvrager aan een derde partij stuurt dient Aanvrager of 
de derde partij op verzoek van Aanvrager, te (doen laten) verifiëren of 
de NKR-Gegevens bruikbaar en correct zijn en, indien dit niet het 
geval is, onmiddellijk zelf of de derde partij de NKR-Gegevens (laten) 
vernietigen en IKNL hierover onmiddellijk informeren. 

5 Aanvrager zal de NKR-Gegevens uitsluitend gebruiken voor de in het 
Aanvraagformulier genoemde doeleinden en vraagstelling. Voor ieder 
ander (her)gebruik, waaronder aanvullend onderzoek of het ter 
beschikking stellen aan derden, dient Aanvrager een nieuwe NKR-
Gegevensaanvraag in te dienen bij IKNL. 

6 Indien de NKR-Gegevens op verzoek van Aanvrager door IKNL 
(tevens) aan een derde partij moeten worden verzonden, is Aanvrager 
verantwoordelijk voor het in overeenstemming handelen door deze 
derde partij met relevante wet- en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dat kader is 
Aanvrager tenminste gehouden om – voor zover het voornoemde 
NKR-Gegevens betreft – de verplichtingen uit de artikelen 6 en 7 van 
deze Algemene Voorwaarden NKR-Gegevensleveringen (dan wel 
gelijkwaardige verplichtingen) tevens op te leggen aan de derde partij 
waar IKNL op verzoek van Aanvrager (tevens) de NKR-Gegevens aan 
stuurt. 
 
Artikel 7 – Privacy en informatiebeveiliging  
 

1 Aanvrager zal passende technische en organisatorische maatregelen 
ten uitvoer leggen om te waarborgen en aan te kunnen tonen dat de 
verwerking van NKR-Gegevens in overeenstemming met 
toepasselijke wet- en regelgeving geschiedt. Aanvrager zal daartoe in 
ieder geval de aan hem door IKNL verstrekte NKR-Gegevens 
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 
verwerking, waaronder onbevoegde toegang door derden.  

2 Aanvrager zal de door IKNL verstrekte NKR-Gegevens niet langer 
bewaren in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene(n) te 
identificeren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 
doeleinden als omschreven in het Aanvraagformulier. Aanvrager zal 
de door IKNL verstrekte NKR-Gegevens in ieder geval vernietigen 
zodra de genoemde doeleinden zijn verwezenlijkt of zodra het in art. 
5 genoemde gebruiksrecht eindigt. Indien IKNL op verzoek van 
Aanvrager NKR-Gegevens aan een derde partij verstrekt is Aanvrager 
ervoor verantwoordelijk dat deze derde partij de NKR-Gegevens 
vernietigt zodra het subgebruiksrecht eindigt, de genoemde 
doeleinden zijn verwezenlijkt alsook indien IKNL hierom verzoekt. 

3 Aanvrager zal—behoudens het geval van Gegevenskoppeling—geen 
pogingen doen om de identiteit van Betrokkene(n) te achterhalen.  

4 Aanvrager en de door hem ingezette personen zullen geen onbevoegd 
gebruik maken van de NKR-Gegevens en zullen de door Aanvrager 

gehanteerde beveiligingsprocedures en instructies die onder meer 
zien op het gestelde onder lid 2 van dit artikel, in acht nemen.  

5 Aanvrager zal de NKR-Gegevens niet verstrekken aan derden, 
behoudens voor zover (i) partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn 
overeengekomen, (ii) Aanvrager daartoe bij of krachtens de wet 
verplicht is of (iii) Aanvrager hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft 
verkregen van IKNL. Indien Aanvrager op grond van een wettelijke 
verplichting NKR-Gegevens aan een derde dient te verstrekken, zal 
Aanvrager de grondslag van het verzoek en de identiteit van de 
verzoeker verifiëren en zal Aanvrager IKNL onmiddellijk, zo mogelijk 
voorafgaand aan de verstrekking, ter zake informeren.  

6 Indien IKNL op verzoek van Aanvrager NKR-Gegevens aan een derde 
partij levert zal Aanvrager aan deze derde partij de verplichting 
opleggen deze niet te verstrekken aan derden behoudens schriftelijke 
toestemming van IKNL danwel deze derde partij daartoe bij of 
krachtens de wet verplicht is. Aanvrager zal voornoemde derde partij 
eveneens de verplichting opleggen dat indien deze op grond van een 
wettelijke verplichting NKR-Gegevens aan een andere partij dient te 
verstrekken, de derde partij de grondslag van het verzoek en de 
identiteit van de verzoeker zal verifiëren en Aanvrager en IKNL 
onmiddellijk, zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking, ter zake 
zal informeren.  
 
Artikel 8 – Levertermijnen 
 
De in het Aanvraagformulier of anderszins door IKNL 
gecommuniceerde genoemde levertermijnen zijn indicatief en houden 
een inspanningsverplichting in. 
 
Artikel 9 – Aansprakelijkheid 
 

1 IKNL spant zich in om de NKR-Gegevens zo accuraat en actueel 
mogelijk te doen zijn maar kan dit niet garanderen nu IKNL afhankelijk 
is van door derde partijen aangeleverde (persoons)gegevens. 

2 IKNL is niet aansprakelijk voor de verstrekking van onjuiste / 
onvolledige NKR-Gegevens die het gevolg zijn van onjuistheden in en 
/ of een niet volledig aangeleverde NKR-Gegevensaanvraag door 
Aanvrager. 

3 IKNL is niet verantwoordelijk en / of aansprakelijk voor door Aanvrager 
en / of derden geleden schade die rechtstreeks of indirect voortvloeit 
uit of tot stand komt in verband met de NKR-Gegevensverstrekking en 
is evenmin verantwoordelijk voor de kwaliteit van de in het kader van 
wetenschappelijk onderzoek gebruikte (interpretatie)methodes, indien 
IKNL zelf niet is betrokken en invloed heeft kunnen uitoefenen bij / op 
het desbetreffende wetenschappelijk onderzoek, tenzij deze schade 
voortvloeit uit een tekortkoming door IKNL in de nakoming van haar 
verplichtingen voortvloeiend uit de tussen Aanvrager en IKNL 
bestaande afspraken waaronder deze Algemene Voorwaarden.  

4 Aanvrager vrijwaart IKNL tegen aanspraken van Betrokkenen en / of 
derden als gevolg van schending of niet-nakoming door Aanvrager 
van zijn verplichtingen jegens IKNL voortvloeiend tussen voornoemde 
partijen gemaakte afspraken waaronder deze Algemene Voorwaarden 
en / of uit de wettelijke bepalingen ter bescherming van 
persoonsgegevens. 

5 De totale aansprakelijkheid van IKNL wegens een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige 
andere hoofde, waaronder eventuele garantie en / of 
vrijwaringsverplichtingen, is beperkt tot vergoeding van directe schade 
tot een bedrag ter hoogte van hetgeen door de verzekering zal worden 
uitgekeerd. 

6 Indien de verzekeraar niet overgaat tot uitkering of er is schade die 
niet door de verzekeraar wordt gedekt is de totale aansprakelijkheid 
van IKNL voor enige schade beperkt tot de vergoeding van directe 
schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor de 
Werkzaamheden bedongen prijs (excl. omzetbelasting). Indien de 
Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer 
dan één jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag vastgesteld op het 
totaal van het bedrag van de vergoeding (excl. omzetbelasting) dat in 
de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in 
rekening is gebracht aan Opdrachtgever.  

7 De aansprakelijkheid van IKNL voor indirecte schade, gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade 
door bedrijfsstagnatie, of schade verband houdende met 
programmatuur, apparatuur of diensten van derden is uitgesloten. 

8 Voornoemde beperkingen gelden niet indien er sprake is van opzet of 
grove schuld aan de zijde van IKNL. 
 
Artikel 10 – Publicatie en bronvermelding 
 

1 Indien IKNL een bijdrage heeft geleverd aan de interpretatie van de 
verkregen NKR-Gegevens of het ontsluiten daarvan, zal Aanvrager 
IKNL als co-auteur opnemen in publicaties overeenkomstig de meeste 



 
 
AANVRAAGFORMULIER VERSTREKKING NKR-GEGEVENS 
versie 4.1 

 
Aanvraagnummer: K19.195 
 

3 / 4 

recente versie van de Richtlijnen van het ‘International Committee of 
the Medical Journals Editors’.  

2 Aanvrager verbindt zich ertoe IKNL te noemen in de acknowledgments 
van publicaties (voorbeeld tekst: “The authors thank the registration 
team of the Netherlands Comprehensive Cancer Organisation (IKNL) 
for the collection of data for the Netherlands Cancer Registry as well 
as IKNL staff for scientific advice”). 

3 Het is IKNL toegestaan om ten aanzien van publicaties aanvullende 
voorwaarden te stellen. 
 
Artikel 11 – Overmacht 
 

1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming 
van de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst en / of 
gemaakte afspraken tussen IKNL of Aanvrager, die niet kan worden 
toegerekend aan een van deze partijen, omdat zij niet te wijten is aan 
de schuld van IKNL respectievelijk Aanvrager, noch krachtens de wet, 
rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor 
rekening van IKNL respectievelijk Aanvrager komt.  

2 In geval van tijdelijke overmacht bij IKNL, is IKNL gerechtigd haar 
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en / of andere 
afspraken op te schorten voor de duur van de overmacht. 

3 Indien de overmacht zijdens IKNL langer dan 3 maanden duurt, is 
IKNL gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst 
en / of andere afspraken te beëindigingen zonder dat IKNL gehouden 
is tot vergoeding van schade die Aanvrager mogelijk heeft geleden en 
/ of lijdt.  
 
Artikel 12 – Betalingsvoorwaarden 
 

1 Alle door IKNL gehanteerde prijzen en tarieven zijn in Euro’s en 
exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, 
tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen. 

2 IKNL is gerechtigd om—zonder voorgaande schriftelijke 
mededeling—per 1 januari van ieder jaar het overeengekomen tarief 
te verhogen met maximaal de in de CAO-ziekenhuizen afgesproken 
loonontwikkeling en mutaties in de heffingen van overheidswege voor 
het betreffende jaar, ongeacht de ingangsdatum van de 
loonaanpassing in het betreffende jaar. De voor IKNL van toepassing 
zijnde CAO-ziekenhuizen, waarin de structurele en incidentele 
ontwikkeling van de loonaanpassing (salarisschalen, vakantiegeld en 
eindejaarsuitkering) worden vastgesteld, geldt hierbij als 
uitgangspunt. In geval de CAO-ziekenhuizen na 1 januari wordt 
vastgesteld zal de 10 jaars-gemiddelde cao loonontwikkeling 
toegepast worden. 

3 Betaling van de factuur door Aanvrager dient te geschieden binnen 30 
dagen na factuurdatum op een door IKNL aangewezen bankrekening, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betalingstermijn als 
bedoeld in dit lid is een fatale termijn. Indien Aanvrager niet binnen de 
daartoe gestelde termijn zorg draagt voor betaling van de factuur, is 
Aanvrager vanaf de vervaldatum zonder verdere ingebrekestelling in 
verzuim en is IKNL gerechtigd om vanaf dat moment vertragingsrente 
van 1% per maand over het openstaande bedrag in rekening te 
brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke 
rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden 
berekend vanaf het moment dat Aanvrager in verzuim is tot het 
moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

4 Aanvrager is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan 
IKNL verschuldigde. 

5 Aanvrager heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde 
betaalgegevens onverwijld aan IKNL te melden. 
 
Artikel 13 – Beëindiging 
 

1 Partijen hebben het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang 
te beëindigen door opzegging door middel van een schriftelijke 
kennisgeving indien: 
a. (aan) de andere partij al dan niet (voorlopige) surseance van 

betaling is verleend of in staat van faillissement is verklaard of 
een verzoek tot toepassing van een schuldsanering indient of 
onder curatele of bewind is gesteld; 

b. de andere partij zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt, 
of anderszins liquideert, of zijn bedrijfsactiviteiten ingrijpend 
wijzigt of aan een derde overdraagt; 

c. de bevoegde autoriteiten een onderzoek instellen naar de andere 
partij dan wel een maatregel / boete opleggen aan deze partij 
verband houdend met de toepasselijke privacywet- en 
regelgeving.  

2 Indien een partij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige 
op hem rustende verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en / of 
andere tussen partijen bestaande afspraken is de andere partij 
gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen door ontbinding eerst 

nadat de tekortkomende partij door de andere partij een redelijke 
termijn is gegund om alsnog deugdelijk te presteren; 

3 Indien beëindiging van de Overeenkomst aan Aanvrager 
toerekenbaar is dan wel voor diens risico komt, is Aanvrager 
gehouden de directe en indirecte schade die IKNL dientengevolge lijdt 
te vergoeden. 

4 Indien IKNL de Overeenkomst beëindigt door opzegging of ontbinding, 
zoals bedoeld in artikel 13 lid 1 of 2, heeft IKNL het recht Aanvrager 
te gebieden de reeds geleverde NKR-Gegevens te (doen laten) 
vernietigen. Aanvrager dient afdoende bewijs van voormelde 
vernietiging op eerste verzoek van IKNL aan IKNL te vertrekken. 

5 Indien sprake is van een situatie waarin voortzetting / doorgang van 
de NKR-gegevensverstrekking (of overeenkomst) op grond van 
zwaarwegende redenen in redelijkheid niet langer mag worden 
verwacht van IKNL is IKNL gerechtigd de Overeenkomst zonder 
ingebrekestelling per direct op te zeggen, zonder dat daarbij enige 
verplichting tot schadevergoeding voor IKNL uit voortvloeit 

6 Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van 
de overeenkomst voort te duren, blijven tussen Partijen na beëindiging 
van kracht. 
 
Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen 
 

1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
2 Alle geschillen voortvloeiend en / of verband houdend met de 

Overeenkomst, zullen bij uitsluiting van andere rechtbanken 
aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Midden-
Nederland. Eventuele conflicten die tussen Partijen ontstaan over (de 
uitvoering van) deze overeenkomst, zullen Partijen eerst met elkaar 
bespreken waarbij beide partijen zich inspannen om deze in goed 
overleg met elkaar op te lossen, daarin begrepen de mogelijkheid het 
geschil te beëindigen door een in onderling overleg vast te stellen 
mediation. 
 
Artikel 15 – Slotbepalingen 
 

1 Het is Aanvrager niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van IKNL, zijn rechten en / of verplichtingen aan derden 
over te dragen. 

2 Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden 
op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mogen 
worden, dan blijft het overige in voornoemde voorwaarden bepaalde 
volledig van toepassing. IKNL en Aanvrager zullen dan met elkaar in 
overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van 
de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij 
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke 
bepaling(en) in acht zullen worden genomen. Mocht het overleg in 
redelijkheid niet leiden tot een acceptabele oplossing zijn partijen 
gerechtigd de Overeenkomst en / of afspraken op te zeggen met 
inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.  
 
 
versie 1.1: februari 2019 
 
 
 
Geldigheid 

Versie Datum 
1.0 1-9-2018 
1.1 19-2-2019 
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