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Issues
● Labels en definities zijn niet (exact) gelijk
● Opties worden anders beschreven

– Punten 10, 20, 30
– Ranges 0-10, 10-20
– Percentages 0-100%

● Coderingen (soms) anders, e.g. LOINC en SNOMED CT
● Oplossing: zib voorstellen! Of anders tussenliggend DataElement
● Nodig: Wetenschappelijke Vereniging/Specialist steun, Governance



  

Fysiek Functioneren
Palliative Zorg: KPS postoperatief Glioom: QRNS KPS preoperatief Glioom: 

DBTR
Neuro Oncologie

0 = dood
10-20 = volledig afhankelijk volledig 
aangewezen op bed of stoel
30-40 = in staat tot beperkte verzorging van 
zichzelf; aan bed of stoel gebonden > 50% van 
de tijd dat de patiënt wakker is
50-60 = in staat tot verzorging van zichzelf, 
maar niet in staat tot werken ; >50% van de tijd 
dat de patiënt wakker is, is deze zeer vermoeid 
of uitgeput
70-80 = beperkt in uitvoeren van zware activiteit, 
maar in staat tot het uitvoeren van lichte arbeid
90-100 = volledig actief, in staat tot normale 
activiteit, zonder beperkingen

WHO Performance Scale
0 = asymptomatisch, normale activiteit
1 = symptomatisch, maar ambulant
2 = symptomatisch, bedlegerig < 50%
3 = symptomatisch, bedlegerig > 50%
4 = aangewezen op volledige verzorging

[0- Dood] 
[10- Stervende] 
[20- Zeer ziek]
[30- Ernstig invalide] 
[40- Invalide]
[50- Veel hulp en verzorging nodig]
[60- Af en toe hulp nodig]
[70- Zorgt voor zichzelf]
[80- Met enige moeite normale 
activiteit]
[90- Normale activiteit, geringe 
symptomen]
[100- Normaal, geen klachten]
[Onbekend]

Gegevensset Oncologie Algemeen
[0- Dood] [10- Stervende] [20- Zeer 
ziek] [30- Ernstig invalide] [40- 
Invalide][50- Veel hulp en verzorging 
nodig] [60- Af en toe hulp nodig] [70- 
Zorgt voor zichzelf] [80- Met enige 
moeite normale activiteit] [90- 
Normale activiteit, geringe 
symptomen] [100- Normaal, geen 
klachten]

WHO 0
WHO 0-1
WHO 1
WHO1-2
WHO 2
WHO2-3
WHO3
WHO3-4
WHO4
WHO9??

K10
K10-20
K20
K20-30
K30
K30-40
K40
K40-50
K50
K50-60
K60
K60-70
K70
K70-80
K80
K80-90
K90
K90-100
K100

100 Geen klachten, geen 
ziekteverschijnselen
90 In staat tot normale activiteit; minimale 
verschijnselen, van de ziekte
80 Met inspanning tot normale activiteit in 
staat
70 In staat voor zichzelf te zorgen; 
onmogelijk om normale activiteiten te 
verrichten of om te werken
60 Heeft af en toe hulp nodig, maar is in 
staat grotendeels voor zichzelf te zorgen
50 Heeft veel hulp en frequente medische 
zorg nodig
40 Grotendeels bedlegerig; heeft zorg en 
hulp nodig
30 Geheel bedlegerig; heeft totale 
verzorging nodig; opname in ziekenhuis 
geïndiceerd; fatale afloop dreigt nog niet
20 Ernstig ziek; opname in ziekenhuis is 
noodzakelijk; actieve ondersteuning 
vereist
10 Moribund
0 Overleden

WHO9 ‘9’ is IKNL taal voor 
“onbekend” Komt uit data 

managers handleiding voor 
RANK = registratiesysteem  

NL Kankerregistratie.



  

Zie ook: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/images/9/9b/ZIB_PerformanceStatus.pdf
En WHOPerformanceStatus in ART-DECOR https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-valuesets--onco-generic-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.1.11.4

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/images/9/9b/ZIB_PerformanceStatus.pdf
https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-valuesets--onco-generic-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.31.1.77.1.11.4


  

WHO is functioneel gelijk aan 
ECOG, maar heeft andere 

coderingen.
WHO = ECOG = KPS, maar KPS 

heeft andere waarden en 
coderingen.

WHO en ECOG: https://www.ntvg.nl/artikelen/performance-scales-de-oncologie/volledig

https://www.ntvg.nl/artikelen/performance-scales-de-oncologie/volledig


  

https://www.pallialine.nl/uploaded/docs/Kwaliteitskader_pz/Meetinstrument_Karnofsky.pdf?u=1Pp5w
K

~ WHO score 
(Medische 

Oncologie UMCG)

ECOG 5 = Dead
mist?

https://www.pallialine.nl/uploaded/docs/Kwaliteitskader_pz/Meetinstrument_Karnofsky.pdf?u=1Pp5wK
https://www.pallialine.nl/uploaded/docs/Kwaliteitskader_pz/Meetinstrument_Karnofsky.pdf?u=1Pp5wK


  

ADL
● KATZ ADL score [0-6]
● Lawton and Brody iADL score [0-8]
● Schwab and England Activities of Daily Living 

(ADL) - Patient assessment scale [0-100%] 



  

ADL SNOMED
● Observable entity – ADL – andere onderverdeling in de vragen

– 129025006 | Activity of daily living
– 284545001 | Ability to perform activities of everyday life (observable entity) |

● Assesment scale == instrument
– Barthel ADL – 273302005 | Barthel-index  Modified Barthel ADL→

– IADL – 273534002 | Instrumental activities of daily living
– Katz ADL - 273547007 | Katz activities of daily living
– Kenny index of ADL – 273550005 | Kenny self-care evaluation form
– Klein-Bell ADL – 273553007 | Klein-Bell Activities of Daily Living scale

● Bevinding?? Dit lijken vooral waardelijsten voor de scale
– Basic ADL – 129001003 | algemene dagelijkse levensverrichtingen

● Wat is de link tussen de scale en de observable entity vragen?

Zib Meting mist nu 
onderzoek /instrument 

element. Zit niet altijd in 
observable entity.
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