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Werkpakket 1: De gevolgen van de maatregelen 
voor mensen met symptomen van kanker 
Voor werkpakket 1 is een junior onderzoeker 
aangesteld en is een start gemaakt bestuderen van 
HIS dossiers en diagnostische intervallen en 
kwalitatieve beschrijving diagnostisch traject van 243 
kankerpatiënten. 
 

Werkpakket 2: De gevolgen van de maatregelen 
voor mensen die gediagnosticeerd zijn met of 
behandeld worden voor kanker tijdens de 
COVID-19 uitbraak 
Voor werkpakket 2 zijn data analyse plannen per 
tumorsoort opgesteld. Voor borstkanker zijn reeds 
analyses gedaan en is een conceptartikel geschreven 
onder de vlag van het NABON COVID 19-consortium. 
Afhankelijk per tumorsoort zijn de analyses vanaf dit 
najaar in gang gezet. Verder zijn rapportages met data 
van de Dutch Hospital Data (DHD) verstrekt aan de 
ziekenhuizen op basis van verrichtingen. 
 

Werkpakket 3: Uitvraag patiënten, medisch 
specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen en 
verpleegkundig specialisten 
Voor werkpakket 3 zijn door Nederlandse Federatie 
van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) in 
samenwerking met SONCOS vragenlijst voor 
patiënten en zorgverleners uitgezet (tussentijdse 
respons patiënten: 2412, medisch specialisten: 180, 
verpleegkundig specialisten / gespecialiseerd 
verpleegkundigen: 304). Op 15 december wordt een 
rapportage hiervan opgeleverd. 
 

Resultaten 
De eerste studie (borstkanker) is in korte tijd in een 
manuscript omgezet. Ook is er een presentatie 
gegeven tijdens het European Breast Care Conference 
(EBCC) en een abstract voor het San Antonio Breast 
Cancer Symposium is geaccepteerd als poster en 
mondelinge presentatie. De studie naar borstkanker 
dient als voorbeeld voor de analyses voor andere 
kankersoorten.   

 

 

 
 

 
 

 

 
Figuur 1 Impressie van de resultaten borstkanker 
 

Communicatie 
Dit is de eerste factsheet die wordt verspreid over dit 
project. De communicatie en resultaten van de 
werkpakketten worden in de projectgroep afgestemd.  
Op de website van IKNL is een projectenpagina 
gepubliceerd, waarin informatie vanuit het project kan 
worden gevonden.  
 

Datamanagementplan 
Op verzoek van ZonMw wordt een 
datamanagementplan geschreven, met name om data 
FAIR beschikbaar te maken en metadata te 
ontwikkelen.  
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Op 1 september 2020 heeft een kick-off plaatsgevonden. Daarna zijn er twee vergaderingen geweest met 
de projectgroep, waarin afgevaardigden van de verschillende partijen. Voor ieder werkpakket is hieronder 
de stand van zaken weergegeven. 

https://iknl.nl/projecten/de-impact-van-de-covid-19-uitbraak

