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 RICHTLIJNEN SKION BASISREGISTRATIE 
 
 
Inclusiecriteria: 
 
1. Diagnose van een (pre-)maligne aandoening, inclusief benigniteiten die worden behandeld 

als maligniteit. Hieronder vallen:  
- Alle diagnoses zoals opgenomen in de ICCC (=codering op basis van ICD-O-3) 
- LCH inclusief HLH 
- Aplastische anemie/Fanconi anemie 
- TMD bij Down (vanaf start SKION protocol ‘TMD-DS B’) 
- Overige aandoeningen zoals opgenomen in het ‘Overzicht twijfeldiagnoses in BR’  
 

2. Diagnosedatum vanaf 1-1-2003.  
 
3. Leeftijd bij diagnose 0 t/m 18 jaar. 

Uitsluitend voor 18-jarigen geldt als extra inclusiecriterium dat aan minimaal één van de 
volgende voorwaarden moet worden voldaan: 
- 18 jaar en behandeld volgens een SKION protocol, ongeacht de afdeling waar de 

behandeling plaats vindt. 
- 18 jaar en behandeld op afdeling Kinderoncologie, ongeacht het behandel-protocol. 

 
4. Langer dan 3 maanden woonachtig in Nederland bij diagnose. 
 

 
Algemene richtlijnen: 
 
- Diagnoses waarover twijfel bestaat of ze aan de inclusiecriteria voldoen, worden ter 

beoordeling voorgelegd aan de commissie Basisregistratie. 
 
- Als diagnosedatum wordt de datum van het materiaal/beeldvormend-onderzoek gehanteerd. 
 
- Het hoofdbehandelcentrum is het centrum van registratie. 
 
- Bij registratie wordt een rapport van de diagnose bijgevoegd (bij biopt/OK: PA-verslag).  
 
- Bij revisie wordt een nieuw rapport ingestuurd en wordt de diagnose gewijzigd 

(diagnosedatum blijft in de meeste gevallen gelijk). 
 
- Follow-up: jaarlijkse gegevensverzameling. 
 
- De novo diagnoses worden geregistreerd, recidieven komen in de follow-up. 
 
- Secundaire tumoren die aan de inclusiecriteria voldoen worden als nieuw ziektegeval 

geregistreerd en krijgen een nieuw SKIONnr toegewezen (onder hetzelfde patiëntnummer). 
 
- Patiënten van 18 jaar die behandeld worden op een volwassenen afdeling én niet behandeld 

worden volgens een SKION protocol, worden niet geregistreerd in de Basisregistratie. Dit 
geldt dus niet voor de leeftijden van 0 t/m 17. 
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Richtlijnen voor ptn met Neurofibromatose type 1 of type 2 (NF-1/NF-2): 
 
Om over-registratie van (benigne hersen-)tumoren bij patiënten met NF-1/NF-2 te voorkomen 
zijn de eligibility criteria voor deze subgroep als volgt aangescherpt: 

 
- De eerste nieuwvorming (benigne of maligne) die voldoet aan de algemene eligibility criteria 

voor de Basisregistratie wordt geregistreerd.  
- Volgende nieuwvormingen worden alleen geregistreerd indien de uitingsvorm een maligniteit 

betreft. 
- Uiting van een geregistreerde nieuwvorming op een andere locatie wordt genoteerd als 

recidief op een BR-FUP webform. 
- Bij twijfel graag contact opnemen met het SKION Trialbureau, alle twijfelgevallen zullen 

worden voorgelegd aan de commissie Basisregisratie. 
 
 

 


