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Annotatie Heracles 

1. Herkomst data 

In het kader van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker wordt data van de screenings geregistreerd in 

Heracles. Er zijn verschillende invulformulieren in Heracles om de data te registreren: 

• Uitnodiging 

• Dossier ME 

• Aanvraagformulier 

• Formulier eerste lezing 

• Formulier tweede lezing 

• Formulier derde lezing 

In onderstaande figuren zijn de invulformulieren te zien, met telkens in het [rood] de naam van de 

datasetvariabele waar de gegevens van dit invulveld in terecht zullen komen.  

2. Privacy 

Om identificatie van de betrokken vrouw en BVO partners onmogelijk te maken zijn een aantal 

maatregelen getroffen: 

1) de waardes van een aantal variabelen zijn onleesbaar gemaakt in de onderstaande figuren, 

en de bijhorende waardes in de voorbeelddataset zijn leeg gemaakt. Het gaat om deze 

variabelen: 

• CODE_VROUW 

• POSTNR 

• LEEFTIJDSCATEGORIE 

• EPISODESTATUS 

• HERKOMST_VROUW 

• RIJKSNR 

• INITIALS 

• BATCHNAAM 

• EPISODENR 

 

2) Een aantal variabelen zijn hercodeerd middels toepassing van consistente pseudonimisatie. 

De variabelen zijn herkenbaar in de dataset en in de figuren door RECODED in de variabele 

naam.   

• ID_SCREENINGSCENTRUM_RECODED 

• ID_SCREENINGSCENTRUM_2de_LEZING_RECODED 

• ID_MAMMOFRAFISCHE_EENHEID_RECODED 

• ID_ME_UITNODIGING_RECODED 

• ID_VORIGE_ME_RECODED 

• PERSOONLIJKE_CODE_RECODED 

• RIZIV_VERWIJZENDE_ARTS_RECODED 

• RIZIV_1STE_LEZER_RECODED 

• RIZIV_2DE_LEZER_RECODED 

• RIZIV_3DE_LEZER_RECODED 

• RIZIV_1STE_LEZER_OUD_RECODED 
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• RIZIV_2DE_LEZER_OUD_RECODED  

• RIZIV_HUISARTS_RECODED 

3. Datasets BVO BK 

De datasets voor BK zijn per jaar beschikbaar en opgebouwd op basis van de screeningsdatum 

(DATUM_SCREENING_ME). Jaarlijks worden er ongeveer 400.000-450.000 screenings genomen. 

Hieronder staat het aantal screenings per jaar. 

Jaar Aantal 

2001 75976 

2002 216523 

2003 232455 

2004 272404 

2005 307234 

2006 369071 

2007 334946 

2008 368766 

2009 363280 

2010 376099 

2011 389298 

2012 392170 

2013 405905 

2014 410950 

2015 417686 

2016 419954 

2017 400569 

2018 410596 

2019 404471 

2020 377065 
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Figuur. 

Invulformulieren Heracles. 

 

 

 

 

  

[INIT_AFSPRAAKDATUM]

[ID_ME_UITNODIGING_RECODED]

[TYPE_VROUW] [PLANNINGSDATUM_SESSIE]

[UITNODIGING_NAAR_POST]

[OPLAADDATUM_UITNODIGING]



 

[RIJKSNR]

[RIZIV_VERWIJZENDE_ARTS_RECODED]

[UNIEKE_CODE]

[DATUM_SCREENING_ME]
[ID_MAMMOFRAFISCHE_EENHEID_RECODED]

[ID_SCREENINGSCENTRUM_RECODED]

[INITIALS]

[SCREENINGSTECHNIEK]

[WIJZE_VAN_PARTICPATIE]

[RIZIV_VERWIJZENDE_ARTS_RECODED]

[VORIGE_MX_BIJGELEVERD]
[DATUM_VORIGE_OPKOMST]

[DATUM_ONDERTEKENING]

[OPVOLGING_GEWEIGERD]



 

[DATUM_SCREENING_ME]

[INITIALS]

[SCREENINGSTECHNIEK]

[WIJZE_VAN_PARTICPATIE]

[ID_MAMMOFRAFISCHE_EENHEID_RECODED] [ID_SCREENINGSCENTRUM_RECODED]

[AANKOMST_AANVRAAGFORMULIER] [AANKOMST_BEELDEN]

[AANKOMST_LEZING1]

[AF_GEVALIDEERD_1L]

[UNIEKE_CODE][RIJKSNR]

[RIZIV_VERWIJZENDE_ARTS_RECODED]



 

[DATUM_SCREENING_ME]

[BIRADSLl_R]     [BIRADSLl_L]

[GEVOLG_1ste_LEZING]

[DENSITEITL1_R]    [DENSITEITL1_L]

[AANKOMST_LEZING1]

[RIZIV_1ste_LEZER_RECODED]

[DATUM_1STE_LEZING]
[CREATIE_DATUM_1STE_LEZING]



 

[DATUM_SCREENING_ME]

[TECHNISCHE_RECALL]

[RADIOGRAFISCHE_KWALITEIT]

[BIRADSL2_R]     [BIRADSL2_L]

[GEVOLG_2de_LEZING]

[RIZIV_2de_LEZER_RECODED]

[DATUM_2de_LEZING]

[VORIGE_MX_BIJGELEVERD]

[CREATIE_DATUM_2DE_LEZING]

sjidkova
Typewriter
[DENSITEITL2_R]    [DENSITEITL2_L]



 

[DENSITEITL1_R]    [DENSITEITL1_L]
[DENSITEITL2_R]    [DENSITEITL2_L]
[DENSITEITL3_R]    [DENSITEITL3_L]

[RIZIV_1ste_LEZER_RECODED]

[RIZIV_2de_LEZER_RECODED]

[DATUM_3DE_LEZING]

[RIZIV_3de_LEZER_RECODED]

[INITIALS]

[SCREENINGSRESULTAAT]

[GEVOLG_3de_LEZING]

[CREATIE_DATUM_3DE_LEZING]

[VORIGE_MX_BIJGELEVERD]

[DATUM_SCREENING_ME]
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