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Samenvatting
Dit document is het eindverslag over het ontwerp van het Kerndossier voor Medisch Spectrum
Twente (MST). Het eindverslag geeft een overzicht van de ontwerpaanpak, genomen
ontwerpbesluiten en het definitieve ontwerp van het Kerndossier.
Het Medisch Spectrum Twente is ter voorbereiding op de implementatie van een nieuw Elektronisch
Patiënten Dossier (EPD) een veranderprogramma gestart. Doel van het veranderprogramma is om op
vier geselecteerde domeinen een visie te bepalen die tezamen moet borgen dat met de
implementatie van het nieuwe Elektronische Patiënten Dossier een significante verbetering
gerealiseerd wordt op het gebied van kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en servicegerichtheid.
Een van de vier geselecteerde domeinen is de content van het Elektronisch Patiënten Dossier. Voor
dit domein is het project Kerndossier uitgevoerd met het volgende projectdoel:
Het definiëren van een informatiemodel voor een Kerndossier waarmee de zorgverleners van MST
als een goed samenwerkend team hoogwaardige zorg en service aan de patiënt kunnen leveren.

De gekozen projectaanpak, wetenschappelijke literatuur, internationale standaarden en
architecturen en het principe van Klinisch Redeneren aangevuld met praktijkervaring van
zorgverleners vormen de basis voor het ontwerp. Door middel van interactieve bijeenkomsten met
het projectteam en de speciaal voor het project samengestelde Klankbordgroep is het ontwerp
Kerndossier op iteratieve wijze tot stand gekomen.
Het iteratieve ontwerpproces resulteert in vier producten: Ontwerp Kerndossier, Kader, Advies
gebruik en beheer en Akkoord op deze producten door de interne Statuscommissie van MST. Het
ontwerp Kerndossier bevat het ontworpen informatiemodel, inclusief de definitie, beschrijving en
structuur van de elementen, hun onderlinge samenhang en het beleid op de elementen. Het Kader
beschrijft welke randvoorwaarden en uitgangspunten aan het ontwerp ten grondslag liggen. Het
Advies beschrijft hoe het ontwerp aangepast kan worden in de toekomst, hoe het toegepast kan
worden op het huidige applicatielandschap en bij implementatie van het nieuwe EPD. Ook bevat het
document advies aan MST welke organisatorische veranderingen nodig zijn om optimaal gebruik te
gaan maken van het ontwerp.
Gedurende het project zijn op verschillende niveaus ontwerpbeslissingen genomen, waarvan
sommige discussie oproepen en ruimte geven voor verder onderzoek. Een van de aanbevelingen is
dan ook om een vervolgproject te definiëren waarin het ontwerp Kerndossier verder wordt verdiept
met o.a. het verpleegkundig proces. Ook nodigt het ontwerp Kerndossier uit om met de beheerders
van de toegepaste landelijke standaarden samen te kijken naar verdere optimalisatie van de
landelijke standaarden.
Het project is succesvol afgerond binnen de gestelde tijd en voldoet aan het vooraf opgestelde
programma van eisen. Daarnaast is een ontwerpaanpak uitgeprobeerd en verfijnd gedurende het
project die het mogelijk maakt om een informatiemodel samen met zorgverleners en
informatiedeskundigen te ontwerpen. Ook hebben de betrokken projectdeelnemers het project als
positief ervaren en is bekendheid en bewustwording binnen de organisatie gecreëerd.
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1

Inleiding en achtergrond

Dit eindverslag beschrijft de resultaten en het proces van het project Ontwerp Kerndossier voor
Medisch Spectrum Twente (MST). Dit project is uitgevoerd als onderdeel van het interne EPDprogramma van MST en wordt opgevoerd als jaarproject voor de opleiding tot Klinisch Informaticus
van de trainee Marjolijn Elsinga.

1.1

Project aanleiding

Ter voorbereiding op de implementatie van een nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) heeft
MST een vanuit het zorg- en bedrijfsproces gestuurd veranderprogramma gestart. Het programma
moet de visie op samenwerking en patiëntgerichtheid binnen het nieuwe EPD definiëren en kaders
geven. Er zijn vier domeinen gedefinieerd die samen de MST startsituatie definiëren voor de
implementatie van een nieuw EPD:
1.
2.
3.
4.

Content (Kerndossier)
Processen (zorg- en logistieke processen inclusief zorgpaden)
KPIs (kritische prestatie indicatoren op strategisch, tactisch en operationeel niveau)
Business Intelligence (onder andere managementrapportages)

Het uiteindelijke doel van het programma is om met de implementatie van het nieuwe EPD het
beoogde rendement daarvan op het gebied van kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en
servicegerichtheid te realiseren. In vergelijkbare implementatietrajecten in andere ziekenhuizen is
geconstateerd dat zonder gedegen voorbereiding het uiteindelijke eindresultaat tegenvalt en
MST startsituatie

Kerndossier

KPIs

Business
Intelligence

Processen

Figuur 1 Startsituatie MST

gevolgd moet worden door een moeizame periode van herstellen. Dit komt onder andere doordat de
vele verschillende werkgroepen tijdens de implementatie zowel medisch beleid als schermen en
functionaliteit door elkaar behandelen, doordat beslissingen per groep op democratische wijze
genomen worden met weinig oog voor de samenhang van de gehele implementatie en doordat er
geen duidelijk kader is waarmee deze aanpak gestuurd kan worden vanuit de leverancier.
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Echter, zelfs als er niet gestart wordt met het implementatietraject voor een nieuw EPD is de visie op
de verschillende domeinen die binnen het programma opgesteld wordt, nodig om richting te kunnen
geven aan de doorlopende aanpassingen in het huidige applicatie landschap.
Dit eindverslag beschrijft het project dat is uitgevoerd voor het domein Kerndossier. Het doel voor dit
project is als volgt:
Het definiëren van een informatiemodel voor een Kerndossier waarmee de zorgverleners van MST
als een goed samenwerkend team hoogwaardige zorg en service aan de patiënt kunnen leveren.
Onder Kerndossier wordt verstaan: de informatie die ziekenhuisbreed geregistreerd en gebruikt
wordt in de patiëntenzorg. In het project is een model uitgewerkt waarin deze informatie vastgelegd
kan worden op een dergelijke manier dat de zorgverleners in het zorgproces optimaal worden
ondersteund. Het Kerndossiermodel bestaat uit een aantal generieke informatiebouwstenen die de
structuur, de definitie en het gebruik van deze informatie beschrijven.

1.2

Uitgangssituatie

1.2.1

Applicatielandschap

Binnen het MST is er sprake van een sterk gefragmenteerd en laagfunctioneel applicatielandschap. Er
zijn meerdere applicaties actief binnen hetzelfde informatiedomein, soms is er zelfs sprake van een
volledige overlap in functionaliteiten, soms is dit slechts deels het geval. Voorbeelden hiervan in het
informatiedomein1 Consultregistratie/Statusvoering zijn: eCare, DSV (Digitale Status Voering),
Diamant, MCS (Medical Computer Systems) en MetaVision. Binnen het domein Aanvullend
Onderzoek zijn meerdere beeldopslag- en -presentatiesystemen actief. Maar ook bij
patiëntenlogistiek en bij Samenwerking (uitwisseling van informatie) komen dergelijke doublures
voor. Bij de bedrijfsondersteunende processen is er sprake van meerdere systemen voor
contractbeheer en ook voor urenregistratie van medewerkers. Daarnaast zijn er meerdere applicaties
actief binnen één afdelingsoverstijgend proces, waarbij de informatieoverdracht tussen deze
systemen binnen het proces niet (goed) geregeld is. Voorbeelden hiervan zijn: het planningsproces
om patiënten op te nemen (eCare, X/Care, DSV), het planningsproces om patiënten te opereren
(eCare, X/Care, DSV, MetaVision, ORSuite) en het proces voor medicatiebewaking: Pharma,
Elektronisch Voorschrijft Systeem (EVS), MetaVision, DSV, Diamant, MCS, etc. Op het vlak van
medicatiebewaking en statusvoering ontbreken o.a. koppelingen om het gehele proces op een
betrouwbare wijze te ondersteunen. Hier is dan ook sprake van het handmatig overnemen van
gegevens vanuit het ene systeem naar het andere, met alle risico’s op fouten daarbij. Vooral in het
domein van statusvoering gebeurt de informatieoverdracht d.m.v. het beschikbaar stellen van een
“inkijk”-functie, of door het via koppelingen aanleveren van een samenvatting of complete brief.
Informatie kan hierdoor eenvoudig gemist worden door zorgverleners, doordat ze zich niet bewust
zijn van informatie in systemen waar ze niet in kijken. Van een aantal systemen staat ook vast dat de
continuïteit niet gegarandeerd is vanuit de leverancier, en dat deze systemen binnen een aantal jaar
moeten worden vervangen. Voorbeelden hiervan zijn het radiologie informatie systeem (RIS) en het
Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS).

1

Hier wordt verwezen naar de informatiedomeinen zoals die gedefinieerd zijn in het Referentie Domeinen Model Ziekenhuizen
versie 2.2, zoals gepubliceerd is door Nictiz (Nictiz, 2015)
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1.2.2

Proces en procesafspraken

Door het versnipperde informatielandschap worden vooral de afdelingsoverstijgende processen niet
op een efficiënte wijze ondersteund door applicaties. Op “procesknooppunten” zoals de polikliniek,
het opnamebureau, en de Spoed Eisende Hulp (SEH) wordt met verschillende applicaties gewerkt die
niet geïntegreerd zijn. Veel informatie moet overgetypt worden, informatiebronnen kunnen
verschillen waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Daarnaast voeren de verschillende
afdelingen dezelfde handeling op verschillende manieren uit (bijvoorbeeld opname van patiënt op
afdeling, of ontslag van patiënt van afdeling). In die gevallen moet de procesgang generiek gemaakt
worden, waarbij een Kerndossier kaders biedt en ondersteuning voor een efficiënt proces. MST wil
uitgangspunten, principes en kaders meegeven voor de hoofdstructuur, inhoud, codering het gebruik
van het nieuwe EPD. Hiermee kunnen de verschillende werkgroepen tijdens het
implementatietraject van het nieuwe EPD aan de slag en kan MST monitoren of het eindresultaat
binnen de vooraf gestelde kaders blijft.

1.2.3

Besturing

De versnippering die terug te zien is in het applicatielandschap, is ook te herkennen in het sturen en
managen van de verschillende afdelingen in het MST. Besluiten die genomen worden, worden per
afdeling gemaakt en dienen daardoor niet altijd de afdelingsoverstijgende processen en de eenheid
in beleid binnen MST. Daarnaast is het voor bijvoorbeeld teammanagers niet eenvoudig om op basis
van (statistische) gegevens uit het dossier of over de procesgang beslissingen te nemen, omdat deze
informatie lastig te verkrijgen is. Het verzamelen van eenduidige gegevens wordt bemoeilijkt doordat
deze gegevens vaak in verschillende systemen zitten. Door invoering van een Kerndossier met daarbij
focus op welke gegevens nodig zijn voor besturing, wordt het mogelijk sturingsgegevens uit het EPD
te verzamelen. Ook zullen verschillende afdelingen dan dezelfde gegevens aanleveren. Zo worden
processen en resultaten vergelijkbaar en kunnen ze over afdelingen heen efficiënter gevolgd en
gestuurd worden. Dit draagt bij aan de strategische focus van MST om zich continue te blijven
verbeteren.

1.2.4

Cultuur

De huidige cultuur laat veel ruimte voor afdelingen of specialismen om een eigen invulling te geven
aan generieke informatieregistratie of generieke processen. De invoering van het Kerndossier zal hier
kaders voor scheppen, waar mogelijk weerstand tegen gevoeld zal worden. Het voorbereidingstraject
is dan ook vooral een verandertraject, en geen ICT-project. Zorgverleners hebben momenteel geen
goed beeld van wat je met een EPD kan en moet doen (bijv. afspraken maken over het gebruik) en
zijn ook niet gewend om het daar samen over te hebben; met dit project wordt een verandering op
deze gebieden beoogd.

1.2.5

Verhuizing MST

Gedurende de looptijd van het project Kerndossier staat ook de verhuizing van het MST gepland. De
verhuizing heeft veel impact op de organisatie, zowel in positieve zin als in negatieve. Het feit dat in
het nieuwe gebouw een andere organisatiestructuur van start gaat, zorgt ervoor dat er veel aandacht
is voor verandering in de organisatie in het algemeen, en in mindere mate ook voor veranderingen
op het gebied van de registratielast en het vinden van informatie in dossiers. De vele veranderingen
in organisatiestructuur, nieuwe werkprocessen en een nieuwe afdelingenverdeling in het gebouw
(vlekkenplan) zijn tegelijkertijd een behoorlijke belasting op het aanpassingsvermogen en de
12

beschikbare tijd van de medewerkers. Hierdoor zal er weinig aandacht zijn voor andere zaken dan die
nodig zijn voor de verhuizing.

1.3

Structuur eindverslag

Na dit hoofdstuk met de inleiding volgt de projectdefinitie, waarin het doel van het project, de scope,
de projectorganisatie, de projectaanpak en de projectrisico’s beschreven staan (Hoofdstuk 2).
Hoofdstuk 3 beschrijft het projectdoel in detail en definieert daarmee de beoogde projectresultaten.
Vervolgens wordt beschreven via welke beslissingen en keuzes in de verschillende concepten tot het
definitieve ontwerp is gekomen (Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5). Hoofdstuk 6 bevat de validatie van het
definitieve ontwerp gevolgd door een overzicht van de punten die ruimte bieden voor discussie en
enkele aanbevelingen (Hoofdstuk 7). Het eindverslag sluit af met de conclusie (Hoofdstuk 8).
Voor de opleiding is in Hoofdstuk 9 een persoonlijke reflectie toegevoegd over de ontwerpaspecten,
de projectmanagementaspecten en de persoonlijke leerdoelen van de trainee.
Een lijst met referenties begint op pagina 58 en de lijst van gebruikte afkortingen is terug te vinden
op pagina 60.
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2

Projectdefinitie

2.1

Projectdoel

Het doel van dit project is het ontwerpen en vormgeven van het Kerndossier voor MST ter
voorbereiding op de realisatie van een nieuw EPD. Het MST wil voor de daadwerkelijke start van het
implementatietraject voldoende visie, ziekenhuisbreed beleid en procedures hebben vastgesteld om
kaders te bieden aan de discussie over de manier waarop in het nieuwe EPD samengewerkt moet
worden en samen voor de patiënt gezorgd moet worden. Doel van dit project is deze zaken uit te
werken, hiermee een eigen ambitieniveau te definiëren voor MST voor het eindresultaat van het
implementatietraject. Daarnaast is het doel ook om de uitwerking in de bestaande commissies te
laten accorderen, zodat voor de daadwerkelijke start van het implementatietraject overeenstemming
en zoveel mogelijk draagvlak is over de visie op en de kaders voor het beoogde eindresultaat.

2.2

Projectresultaat

In het project worden de volgende producten opgeleverd:
A. Ontwerp Kerndossier: document met beschrijving van het Kerndossier inclusief
informatiemodel, de beschrijving van de elementen en het beleid op de elementen: wat is
het (definitie), welke informatie (structuur) en in welke processen speelt dit een rol (gebruik),
welke codering is mogelijk/verplicht (standaardisatie), voorwaarden voor raadplegen en
registreren indien van toepassing.
B. Kader: document met toelichting op de noodzaak van een Kerndossier en wat ermee
bewerkstelligd wordt, en aan welke randvoorwaarden en uitgangspunten het moet voldoen.
C. Advies hoe om te gaan met eventuele aanpassingen in de toekomst aan reglement
Kerndossier en kaderdocument.
D. Afstemming met en akkoord van bovenstaande door de Statuscommissie (hiervoor wordt
gebruik gemaakt van de bestaande procedure Statuscommissiebesluiten).
Het ontwerp Kerndossier bevat de daadwerkelijke beschrijving van het Kerndossier op
informatieniveau. Het kader beschrijft de geldende uitgangspunten waaraan het beoogde
eindresultaat van het implementatietraject moet voldoen. Het advies beschrijft hoe omgegaan moet
worden met de resultaten na afronding van dit project. Het is van belang dat ook na afronding van
het project samenhang binnen het ontwerp gegarandeerd blijft, zowel voorafgaand als tijdens het
implementatietraject en daarna. Ook staat in het advies beschreven hoe het ontwerp Kerndossier op
het huidige applicatielandschap zal worden toegepast. De afstemming met en akkoord van de
Statuscommissie moet overeenstemming en zoveel mogelijk draagvlak borgen binnen de organisatie
voor de benodigde veranderingen en de ontwerpkeuzes die ten grondslag liggen aan het ontwerp.
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2.3

Scope

Het Kerndossier is een van de onderdelen van de startsituatie MST, de scope van dit deelproject
omvat alleen het Kerndossier. De informatie die in het Kerndossier moet worden vastgelegd, is als
volgt gedefinieerd: de gezamenlijk gebruikte onderdelen en generieke aspecten van het EPD, m.b.t.:
1.
2.
3.
4.

Verslaglegging
Communicatie tussen zorgverleners
Aanvraag- en resultaat communicatie
Decision support en alerts

Daarbij moet het ontwerp voldoende flexibel zijn om functionaliteiten voor de patiënt en voor
externe zorgverleners mogelijk te maken.
Hierbij wordt primair gefocust op die onderwerpen waar ten opzichte van de huidige situatie de
meeste winst te behalen is (de patiënt centraal, één gedeeld dossier, een eenduidig zorgproces waar
samenwerking centraal staat).

Kerndossier

Figuur 2 Scope Kerndossier in Interoperabiliteitsmodel

De focus zal verder liggen op het informatiemodel voor het Kerndossier, vanuit het zorgproces
bekeken. Eventuele beleidsafspraken die nodig zijn voor goed gebruik van het Kerndossier zullen ook
gedefinieerd worden in het project. Buiten scope van het project zijn de lagen applicaties en
infrastructuur. De producten van het projecten zullen echter wel richtinggevend zijn voor de
daadwerkelijke implementatie van het Kerndossier, in deze lagen. Dit is weergegeven in Figuur 2.

2.4

Uitgangspunten en randvoorwaarden

Het project Kerndossier staat niet op zichzelf, daarom kan er in het project gebruik gemaakt worden
van onderstaande documenten als uitgangspunt:



Handleiding Medisch Dossier (MST - Medisch Stafbestuur (MSB), 2015)
Handleiding Digitale Statusvoering (DSV) Verpleegkundig deel (MST - Stafdienst Kwaliteit en
Veiligheid, 2015)
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Beschrijving Patiëntdossier (MST - Medisch Stafbestuur (MSB), 2016)
Beleidsuitgangspunten patiëntdossier (MST - Statuscommissie, 2014)
Implementatiekaders MST-EPIC (MST - EPD-programma, 2015)
Architectuurprincipes MST(MST - BIM & ICT beheer, 2014)

Daarnaast is een uitgangspunt dat het project Kerndossier als onderdeel van het EPD-programma
zich conformeert aan de geldende uitgangspunten van het programma. Dit levert een aantal
aanvullende functionele en organisatorische eisen op, die in Hoofdstuk 3.3 verder staan uitgewerkt.
Het laatste uitgangspunt is dat het project Kerndossier als jaarproject wordt uitgevoerd door de
trainee als onderdeel van de opleiding tot Klinisch Informaticus. Dit betekent dat het project ook aan
de eisen zal moeten voldoen die vanuit de Technische Universiteit Eindhoven gesteld worden aan
een dergelijk jaarproject.
Als randvoorwaarde voor het slagen van het project is de inzet nodig van medewerkers die het
project van voldoende kennis en ervaring uit de zorgpraktijk kunnen voorzien. Daarnaast is inzet van
medewerkers nodig met kennis van informatiemanagement en het uitwerken van
informatiemodellen, inclusief de trainee zelf. Ook is de inzet nodig van de Statuscommissie, om het
ontwerp te beoordelen en te accorderen en vervolgens deze visie op het Kerndossier ook uit te
dragen in de organisatie.

2.5

Projectaanpak

Binnen MST is geen standaard projectmanagementmethode gedefinieerd, behalve voor ICTprojecten. Hoewel het project voor het ontwerp van het Kerndossier geen ICT-project is, is toch
gekozen om aan te sluiten bij deze ICT-projectmanagementmethode, die gebaseerd is op PRINCE 2
(Onna & Koning, 2010). Er is gekozen voor een projectorganisatieopzet op basis van een stuurgroep
en bijbehorende escalatiemogelijkheden, aangevuld met een projectteam en een Klankbordgroep.
Daarnaast is een risicolog voor het project bijgehouden en een actielijst en besluitenlijst van de
bijeenkomsten van de Klankbordgroep.
Er is gekozen voor een iteratieve projectaanpak, waarbij het totale ontwerp Kerndossier in kleine
iteraties is geknipt en uitgewerkt. Het project is gestart met een inventarisatie en
literatuuronderzoek naar welke onderwerpen in het Kerndossier thuishoren en welke rol deze
onderwerpen hebben in het zorgproces. Op basis van deze inventarisatie is een specificatie opgesteld
welke onderdelen (informatieblokken) in het Kerndossier ontwerp worden opgenomen. Met de
opdrachtgever is vervolgens een volgorde van uitwerking vastgesteld op basis van welke informatie
het meest kritisch is in het zorgproces. Per informatieblok zijn de volgende stappen iteratief
doorlopen:








Analyse van het informatieblok
Bespreking met projectteam
Uitwerking door ontwerper
Bespreking met Klankbordgroep
Aanpassingen op uitwerking na bespreking in de Klankbordgroep
Definitieve uitwerking informatieblok in ontwerp Kerndossier inclusief structuur en gebruik
Advies aan de Statuscommissie (Bespreking / Draagvlak / Goedkeuring)
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Schematisch kan de projectaanpak worden weergegeven zoals in Figuur 3.

Klankbordgroep:
Elke 2 weken

- Ontwerp Kerndossier
- Kader Kerndossier
- Advies Gebruik en
Beheer

Fase 1: Projectfase

Goedgekeurd door
Statuscommissie

Statuscommissie:
Elke 4 weken
Figuur 3 Projectaanpak

2.5.1

Projectorganisatie

De opdrachtgever van het project Kerndossier is de Chief Medical Information Officer (CMIO) van
MST. Binnen MST is de Statuscommissie het bestaande orgaan dat besluiten neemt over alle
dossiervoering. De Statuscommissie is aangesteld door de Raad van Bestuur. Bij aanvang van het
project Kerndossier is de taak voor de Statuscommissie binnen dit project als volgt beschreven in het
projectvoorstel:
Voor goede afronding van het project is een intensieve samenwerking met de Statuscommissie nodig.
Per onderdeel van het Kerndossier zal een advies geschreven worden, vervolgens zal de
Statuscommissie dit advies overnemen (eventueel bijgesteld), dit advies zal vervolgens uitgewerkt
worden in het reglement Kerndossier, waarna de Statuscommissie dit vaststelt als besluit.
Aangezien naast het project Kerndossier de Statuscommissie ook andere
besluitvormingsvraagstukken te verwerken heeft, is vervolgens een Klankbordgroep opgericht die
meer tijd beschikbaar heeft en zich daardoor toe kon spitsen op het ontwerp Kerndossier. De
Klankbordgroep heeft de taak gekregen om door middel van een iteratieve aanpak de adviezen aan
de Statuscommissie voor te bereiden en te toetsen aan praktijkervaring. De bijeenkomsten met de
Klankbordgroep worden onder leiding van de projectleider met het projectteam telkens voorbereid
en uitgewerkt.
Van de projectorganisatie wordt de onderstaande globale tijdsinzet verwacht gedurende het project:
Opdrachtgever: Inzet indien gewenst/noodzakelijk voor de projectvoortgang, in overleg met de
projectleider
Statuscommissie: Maandelijkse bijeenkomst voor goedkeuring adviezen vanuit de Klankbordgroep
(zoveel mogelijk binnen de huidige vergadercyclus)
Klankbordgroep: Tweewekelijkse bijeenkomst om adviezen uit te werken en te bespreken
Projectteam: Uitvoering van het project: ondersteuning bij voorbereiding en uitwerking
bijeenkomsten, uitwerking van informatiemodel, elke week een projectteambijeenkomst
Projectleider / ontwerper: Fulltime inzet gedurende het project
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Raad van Bestuur

Programmastuurgroep
EPD-Programma

Programmadirectie
Programmadirecteur

CMIO

CNIO
Statuscommissie

Project Kerndossier

Projectleider
Klinisch Informaticus Trainee

Projectteam

Klankbordgroep

Informatiemanager
Informatie Architect
Business Consultant
Functioneel Consultant
Klinisch Informaticus i.o.

CMIO
CNIO
Informatiemanager
Beschouwend Specialisten
Snijdend Specialisten
Medical Safety Officers
Information Security Officer
Adviseur Medisch Onderzoek
Verpleegkundigen

Bedrijfskundig Voorzitter
Medisch Voorzitter
Beschouwend specialist
Snijdend specialist
Adviseur Kwaliteit & Veiligheid
Jurist
Teamhoofd Medisch Archief
Informatie Architect
Verpleegkundige
Arts-assistent Beschouwend specialisme
Arts-assistent Snijdend specialisme

Figuur 4 Projectorganisatie

De verschillende bijeenkomsten van de Klankbordgroep, het projectteam, de Statuscommissie en de
terugkoppeling aan de programmadirectie worden georganiseerd en geleid door de projectleider.
De projectorganisatie ziet er dan op hoofdlijn uit als in Figuur 4 en Tabel 1 toont de verdeling van de
verantwoordelijkheden binnen het project over de verschillende partijen (RACI matrix – Responsible,
Accountable, Consulted, Informed).
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Tabel 1 RACI-matrix

2.5.2

Projectplanning en fasering

De fasering van het project Kerndossier loopt parallel aan de fasering van het EPD-programma.
Tevens hebben de producten die opgeleverd worden door het project Kerndossier een rol tijdens de
implementatie van het nieuwe EPD en daarna. In Figuur 5 is een schematische weergave gemaakt
van hoe het project Kerndossier en de eindproducten zich verhouden tot het EPD-programma in de
tijd.
Fasering project Kerndossier
Fase 0: Afstemming van het project met Statuscommissie / EPD-programma en autorisatie project
(tot eind juni 2015)
Fase 1: Projectfase (juli 2015 – juni 2016):






Inventarisatie / literatuuronderzoek naar welke informatie in het Kerndossier thuishoort
Specificatie welke onderdelen en volgorde van behandelen in de Klankbordgroep
(afstemming met opdrachtgever)
Ontwerpen Kerndossier (iteratieve aanpak, elke 2 weken):
o Analyse van het informatieblok
o Bespreking met projectteam
o Uitwerking door ontwerper
o Bespreking met Klankbordgroep
o Aanpassingen op uitwerking na bespreking in Klankbordgroep
o Definitieve uitwerking informatieblok in ontwerp Kerndossier inclusief structuur
en gebruik
o Advies aan de Statuscommissie
Goedkeuring Statuscommissie (Bespreking / Draagvlak / Goedkeuring) (elke 4 weken)

19

Startsituatie gereed:
- Kerndossier
- Processen
- KPIs
- Business Intelligence

Voorbereiding

Fase 0: Autorisatie

EPD implementatie
gereed

Go
live

Implementatie EPD

Fase 1: Projectfase

Fase 2: Monitoring / bijsturing
implementatie

Fase 3:
Acceptatie

Procedure van kracht
voor aanpassingen
EPD / Kerndossier

Nazorg

Fase 4: Monitoring Golive en nazorg

- Ontwerp Kerndossier
- Kader Kerndossier
- Advies Gebruik en
Beheer

- Ontwerp Kerndossier
- Kader Kerndossier
- Advies Gebruik en
Beheer

Goedgekeurd door
Statuscommissie

Goedgekeurd door
Statuscommissie

Correctie

Gebruik

Fase 5: Overdracht naar beheer

Project Kerndossier

Figuur 5 Fasering EPD-programma en Project Kerndossier

Gebruik producten Kerndossier in EPD programma
Fase 2: Monitoring en bijsturing van de EPD-implementatie, waarbij de producten van het project
Kerndossier gebruikt worden als richtinggevend kader en toetsingscriterium
Fase 3: Acceptatie van de EPD-implementatie tegen de criteria van het Kader en ontwerp Kerndossier
Fase 4: Monitoring en correctie van gedrag bij go-live en tijdens nazorg
Fase 5: Overdracht naar de beheerorganisatie: op basis van advies voor gebruik en beheer
Kerndossier
Het project Kerndossier vindt plaats in de voorbereidingsfase van het EPD-programma, en moet
afgerond zijn voor de start van de EPD-implementatie, zodat de eindproducten gebruikt kunnen
worden in de verdere fasen van het EPD-programma.

2.5.3

Projectdocumentatie

Om de producten van het project te documenteren, zijn verschillende rapportages, presentaties en
documenten opgesteld. Hieronder staat een overzicht van de verschillende projectdocumenten.
Het ontwerp Kerndossier is vastgelegd in het document Ontwerp Kerndossier (interne code OV012028). Dit document is geplaatst in het interne document beheer systeem (DBS) van MST en
doorloopt daar de standaard borgings- en updateprocedure die aan DBS verbonden is. Dit document
is toegevoegd aan dit eindverslag als Bijlage 5 – Ontwerp Kerndossier.
Daarnaast zijn de informatieblokken gemodelleerd in de architectuurapplicatie BiZZdesign Architect
4.8.0 in UML-diagrammen. Beheer van het bestaande architectuurmodel in deze applicatie is belegd
bij de Informatie Architect onder verantwoordelijkheid van de Informatie Manager en daar is het
beheer van het informatiemodel Kerndossier aan toegevoegd.
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Het kader is vastgelegd in het document ontwerp Kerndossier (interne code OV-012028) en in Bijlage
5 – Ontwerp Kerndossier terug te vinden als hoofdstuk ‘Uitgangspunten Kerndossier’.
Het advies is vastgelegd in het document ‘Advies gebruik en beheer Kerndossier’. Dit advies is
neergelegd bij de opdrachtgever van het project (CMIO) en terug te vinden in Bijlage 6 – Advies
Gebruik en Beheer Kerndossier.
De afstemming met en akkoord van de Statuscommissie op het ontwerp Kerndossier is in een viertal
bijeenkomsten verkregen. Vooraf zijn voor deze bijeenkomsten een agenda en een presentatie
gemaakt. Na afloop is een intern verslag gemaakt van elke bijeenkomst door de secretaris van de
Statuscommissie. Al deze documenten zijn terug te vinden in de SharePoint2 folder.
Daarnaast is van elke bijeenkomst van de Klankbordgroep een verslag terug te vinden in de
SharePoint folder, waarin aanwezigheid, acties, besluiten en het onderwerp van de bespreking terug
te vinden is. Ook is het onderwerp van elke bijeenkomst van de Klankbordgroep voorbereid in een
presentatie, waar tijdens de bijeenkomst de wijzigingen in de informatiestructuur etc. vastgelegd
zijn. Deze presentaties en verslagen zijn ook in de SharePoint folder terug te vinden per
informatieblok.
Tijdens het project is een risicolog bijgehouden met product- en projectrisico’s en de daarbij
genomen maatregelen. De risicolog is ook in de SharePoint folder terug te vinden.
Tijdens de voorbereiding van een aantal informatieblokken is onderzoek gedaan naar de registratie
van deze informatie in het huidige EPD/ZIS. Hiervoor zijn random geselecteerde patiëntendossiers
ingezien door de projectleider/ontwerper. In overleg met de Information Security Officer (ISO) is een
bestand bijgehouden welke patiëntendossiers ingezien zijn op welke datum en met welk doel. Dit
bestand is alleen gedeeld met de ISO en is vanwege de privacy van de betreffende patiënten niet
terug te vinden in de SharePoint folder van het project.

2.6

Risico-inventarisatie

In de opstartfase van het project Kerndossier is een risico-inventarisatie gedaan door de projectleider
en deze is afgestemd met de opdrachtgever. De waarde van elk risico is geschat (kans x gevolg) en er
zijn per risico maatregelen benoemd. De risico-inventarisatie is gedurende het project aangevuld
door de projectleider en terug te vinden in Bijlage 3 – Risico-inventarisatie.

2

Dit betreft de Sharepoint folder die beschikbaar gesteld is door de Technische Universiteit Eindhoven aan de trainee
gedurende de opleiding tot Klinisch Informaticus. Deze folder is besloten en alleen voor beoordeling van het jaarproject
toegankelijk voor de beoordelingscommissie.
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3

Detaillering projectdoel: programma van eisen

MST wil borgen dat het proces van de EPD-implementatie goed verloopt en de functionaliteit
oplevert die nodig is om de doelstellingen van het programma te realiseren. Dit is des te harder
nodig omdat MST geen ervaring heeft met de hiervoor vereiste werkwijze en ook niet met een
functioneel en geïntegreerd EPD. Ervaringen in andere ziekenhuizen wijzen tevens uit dat het
draaiboek van de leverancier onvoldoende waarborging biedt om de benodigde gedachte- en
besluitvorming met voldoende tijd te kunnen doen tijdens het implementatietraject. Dit is het gevolg
van onder ander de onderstaande punten:






Het implementatieproces wordt verdeeld over een groot aantal teams, waartussen de
coördinatie niet optimaal verloopt en het eindresultaat van alle teams gezamenlijk tegenvalt
qua functionaliteit, consistentie en volledigheid.
Discussie over de basisinrichting van het EPD en aanpassingen in het gedrag van
zorgprofessionals die nodig zijn voor het goed gebruik van het EPD worden tijdens de
implementatie en vaak in de verschillende teams en niet expliciet besproken. Dit verstoort
het ontwikkelproces en leidt tot spanningen in de teams.
De leveranciers ondersteunen het minimaal vereiste resultaat van het ziekenhuis zelf niet als
hoofddoel. Ze werken aan hun eigen doel, namelijk een verantwoorde Go Live, en
ondersteunen vanuit zichzelf de verdergaande ambities van het ziekenhuis niet.

Het MST heeft gebaseerd op deze ervaringen van andere ziekenhuizen, daarom gekozen om de
vereiste voorbereidingen te treffen aan de hand van onder andere de definitie van een kerndossier
en de bijbehorende beslissingen rondom samenwerking en gebruik van informatie.
In dit hoofdstuk wordt vanuit deze context beschreven welke eisen vanuit het EPD-programma van
toepassing zijn op het project. Vervolgens wordt beschreven welke functies het Kerndossier kent
volgens de literatuur en tot welke functionele eisen dit leidt voor het project. Deze twee
gecombineerd levert het uiteindelijke programma van eisen op. In de laatste paragraaf is vervolgens
beschreven volgens welke priortering de eisen zijn uitgewerkt in het project.

3.1

Eisen vanuit EPD-programma

Om de samenhang te kunnen garanderen tussen de verschillende trajecten van het EPD-programma
zal het ontwerp van het Kerndossier (functionele eisen) en het project zelf (organisatorische eisen)
aan een aantal eisen van het programma moeten voldoen, namelijk:
Functionele eisen




De patiënt moet centraal staan in het nieuwe dossier
Elke patiënt heeft slechts één dossier
Het Kerndossier voldoet aan wet- en regelgeving

Organisatorische eisen


Er wordt in het project zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande organisatiestructuren en
besluitprocessen (bijv. m.b.t. de Statuscommissie)
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3.2

Het EPD en dus ook het Kerndossier is een “tool” voor de verbetering van kwaliteit,
veiligheid, doelmatigheid en servicegerichtheid
De patiënt wordt digitaal deelnemer aan het zorgproces en speelt daarmee ook een rol in het
dossier
MST werkt samen als een team aan de zorg en dus ook in het dossier
De waarde van bronregistratie voor de hele keten moet worden erkend en beloond
(eenmalige registratie, meervoudig gebruik)

Functies Kerndossier

In de literatuur(Nederlands Huisartsen Genootschap, 2009)(Vroege, June 2015) zijn verschillende
functies terug te vinden voor het Kerndossier, namelijk:







Zorgregistratie (hoofdfunctie)
Voldoen aan wet- en regelgeving
Kwaliteitsbewaking
Aanleveren informatie aan externe partijen en landelijke aanleveringsinstanties
Wetenschappelijk onderzoek / research
Medisch onderwijs en supervisie

In de volgende paragrafen worden deze functies verder beschreven.

3.2.1

Zorgregistratie

Het hoofddoel voor dossiervoering in het algemeen en het Kerndossier in het bijzonder is het
ondersteunen bij het leveren van goede zorg aan de patiënt. De zorg wordt in toenemende mate
geleverd door een multidisciplinair team, waardoor het delen van informatie en het beschikbaar
hebben van de juiste informatie op het juiste moment steeds belangrijker wordt. Het Kerndossier
moet deze multidisciplinaire samenwerking optimaal ondersteunen. Doel van het Kerndossier is om
informatie slechts eenmaal vast te leggen en daarna deze informatie meervoudig te kunnen
gebruiken, onder andere om de hierna genoemde subdoelen te ondersteunen/mogelijk te maken.
Ook is het streven slechts die informatie vast te leggen die voor goede hulpverlening en zorg aan de
patiënt noodzakelijk is, niet meer en niet minder.

3.2.2

Voldoen aan wet- en regelgeving

Vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht
om dossiervoering te doen. Het Kerndossier voorziet in het voldoen aan deze verplichting en de visie
op het gezamenlijk en gestandaardiseerd gebruiken van het Kerndossier helpt de zorgverleners om
beter en eenvoudiger aan wetgeving te kunnen voldoen. Daarnaast is het van belang dat het
Kerndossier zo geïmplementeerd wordt dat wet- en regelgeving rondom de toegang tot het dossier,
de privacy van de patiënt en de bewaarplicht optimaal ondersteund worden (WGBO en Wet
Bescherming Persoonsgegevens). De rechten en plichten zoals die in de wet gedefinieerd zijn voor
zowel de patiënt als de zorgverleners moeten optimaal ondersteund worden.

3.2.3

Kwaliteitsbewaking

Zorgprocessen moeten optimaal ondersteund worden door de informatie die is geregistreerd in het
(kern)dossier. Daarnaast geeft de informatie in het dossier aanknopingspunten om indicatoren af te
leiden over de zorgprocessen, zodat efficiëntie en voortgang gemeten kunnen worden. Het continu
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verbeteren van zorgprocessen en het verhogen van kwaliteit in deze processen, kan op basis van
gedefinieerde indicatoren. Zo kan ook binnen zorgpaden de kwaliteit van zorg verbeterd en de
logistiek geoptimaliseerd worden. Op deze manier kan Evidence based Medicine en Value based
Healthcare vorm gegeven worden.

3.2.4

Aanleveren informatie

Het streven is dat de administratieve last voor de gebruikers beperkt wordt en dat zoveel mogelijk
gegevens, die voor regionale uitwisseling en landelijke aanleveringen noodzakelijk zijn, automatisch
afgeleid worden. Hiervoor is een overzicht van de benodigde aanleveringen nodig.

3.2.5

Wetenschappelijk onderzoek / research

Informatie uit het dossier moet kunnen worden ontsloten ten behoeve van wetenschappelijk
onderzoek. Daarnaast worden de volgende functies genoemd om de registratie van
onderzoeksgegevens te faciliteren:






3.2.6

Toestemming van de patiënt voor screening van zijn dossier op geschiktheid voor deelname
aan een wetenschappelijke studie
Toestemming van de patiënt na selectie ook daadwerkelijk mee te doen met een
wetenschappelijke studie
Andere bewaartermijn voor het dossier indien de patiënt voor een wetenschappelijke studie
is geselecteerd
Inzichtelijkheid voor het gehele zorgteam dat de patiënt meedoet in een wetenschappelijke
studie
Automatische scheiding van financiële registratie van verrichtingen die binnen de
standaardzorg vallen en de extra verrichtingen benodigd voor wetenschappelijke studie

Medisch onderwijs en supervisie

Omdat MST een opleidingsziekenhuis is dienen coassistenten, artsen in opleiding en andere
studenten op een verantwoorde manier in het digitale dossier te kunnen werken. De opleiders
moeten functies hebben om de informatie die hun studenten vastleggen goed te kunnen volgen en
corrigeren. Daarnaast dient de informatie in de dossiers ontsloten te kunnen worden voor
onderwijsdoeleinden en voor het beheren van portfolio’s (bijv. overzichten van verrichte ingrepen
door artsen in opleiding of verpleegkundigen).

3.3

Programma van eisen

De vorige paragrafen geven alle input voor de eisen die aan het Ontwerp Kerndossier worden gesteld
en worden in deze paragraaf uitgewerkt naar het programma van eisen.
Vanuit het functieoverzicht beschreven in paragraaf 3.2 is de vertaling gemaakt naar de informatie
die minimaal in het Kerndossier moet worden vastgelegd: de gezamenlijk gebruikte onderdelen en
generieke aspecten van het EPD, m.b.t.:
1.
2.
3.
4.

Verslaglegging
Communicatie tussen zorgverleners
Aanvraag- en resultaatinformatie
Decision supports en alerts
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De inhoudelijke uitwerking van de vier bovenstaande punten is vervolgens gedaan aan de hand van
de vraag: Welke functies zijn kritisch om een Kerndossier in te richten waarmee de zorgverleners van
MST als een goed samenwerkend team hoogwaardige zorg en service aan de patiënt kunnen leveren.
Deze uitwerking resulteert in de volgende lijst met onderwerpen voor het Kerndossier:




















Voorgeschiedenis
Probleem- en of diagnoselijst
Complicatieregistratie
Allergieën, overgevoeligheden en intoleranties
Kritieke gegevens (bloedgroep, gebruik bloedverdunners etc.)
Metingen
Inpassing DBC registratie in Kerndossier
Inpassing Medicatie in Kerndossier
Inpassing diagnostische beelden en bijbehorende verslagen in het Kerndossier
Inpassing gescande dossiers en andere gescande documenten in het Kerndossier
Medisch beleid en behandeldoelstellingen
Behandelbeperkingen
Decursus
Visite
Actielijst (afspraken met collega behandelaars en verpleging)
Afspraken met patiënt, familie en verwijzers
Aanvraagprocedures en aanvraagsets
Aanvragen medebehandeling en consult
Toestemmingsvereiste (patiënttoestemming)

Om het ontwerp voor het Kerndossier verder af te bakenen zijn de volgende onderdelen buiten
scope van dit project gelaten:








3.4

Afzonderlijke formulieren
Schermindelingen
Specialisme specifieke functies
Volledige medicatieloop (alleen die delen die het Kerndossier raken zijn binnen scope)
Chemotherapie
Zorgpaden (de visie op zorgpaden wordt apart binnen het project ‘Processen’ gedefinieerd,
de visie zal echter wel afgestemd worden met de visie op het Kerndossier)
Uitwisselingsstandaarden / regionale uitwisseling (het Kerndossier moet
uitwisselingsstandaarden ten behoeve van regionale uitwisseling zoveel mogelijk
ondersteunen, de daadwerkelijke regionale uitwisseling is buiten scope)

Prioriteitsbepaling

Op basis van het programma van eisen is vervolgens een globale planning opgesteld van de volgorde
waarin de verschillende onderwerpen binnen het project aan bod zouden komen. Bijlage 2 –
Projectplanning toont dit overzicht van de verschillende onderwerpen. De volgende overwegingen
hebben een rol gespeeld in de opstelling van de volgorde en de bepaling van de prioriteit van de
verschillende onderwerpen:
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-

-

Het hoofddoel van het Kerndossier is het mogelijk maken goede dossiervoering te doen. Dit
betekent dat alle relevante onderwerpen daarin moeten zijn uitgewerkt. Dit heeft vooral een
rol gespeeld in het bepalen hoeveel tijd (bijeenkomsten) nodig waren voor de verschillende
onderwerpen.
Van de verschillende onderwerpen is op basis van gesprekken met de opdrachtgever en de
informatiemanager een inschatting gemaakt van de complexiteit van elk onderwerp, zowel in
informatiestructuur als in rol in het zorgproces. Ook is gekeken naar waar de grootste
verbetering ten opzichte van de huidige registratie en procesgang gehaald kon worden.
Vervolgens is gekozen om met relatief eenvoudige onderwerpen te beginnen en de meer
complexere onderwerpen later in het project op te pakken.
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4

Concepten

Door de iteratieve projectaanpak is het uiteindelijke ontwerp Kerndossier in een aantal stappen
gegroeid naar het definitieve ontwerp. Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste beslissingen en
afwegingen die gedurende het project gemaakt zijn om tot het uiteindelijke ontwerp te komen.

4.1

Ontwerp Kerndossier

Het project is gestart met een fase van oriëntatie op het onderwerp. In deze fase is een
literatuuronderzoek gedaan en is uitgewerkt wat een geschikte aanpak zou zijn om de verschillende
onderwerpen binnen het Kerndossier uit te werken, zodat een samenhangend geheel zou ontstaan.
Vervolgens is deze aanpak uitgeprobeerd op enkele eerste onderwerpen, waar nodig aangepast en
als vaste aanpak op alle volgende onderwerpen toegepast.
De resultaten van het literatuuronderzoek worden beschreven in 4.1.1. De ontwerpkeuzes die
gemaakt zijn en de alternatieven die afgewogen zijn met betrekking tot de verschillende
componenten van het ontwerp Kerndossier, staan in de paragrafen 4.1.2 tot en met 4.1.5. De
overwegingen en keuzes rondom de projectaanpak staan beschreven in paragraaf 4.1.6.

4.1.1

Literatuuronderzoek

Het literatuuronderzoek dat is uitgevoerd in de oriënterende fase van het project heeft zich gericht
op 3 verschillende gebieden:
1. Literatuur over welke inhoudelijke onderwerpen een Kerndossier zou moeten bevatten en de
opbouw van deze onderwerpen en welke bronnen hier allemaal iets over definiëren
2. Literatuur over hoe artsen leren welke informatie ze nodig hebben in het zorgproces,
klinische redeneren en denkstrategieën van artsen, en wat ze daarvan in de praktijk
gebruiken
3. Literatuur over opbouw van medische dossiers en welke alternatieven er bestaan
Het resultaat van punt één is dat er meerdere bronnen te vinden zijn die een overzicht geven van
welke onderwerpen in een goed dossier terug zouden moeten komen. Een overzicht hiervan is terug
te vinden in Bijlage 1 – Resultaat Inventarisatie. Wat hierbij opvalt, is dat de bronnen ook
verschillende termen gebruiken voor dezelfde onderwerpen en deze niet specificeren. Er wordt vaak
geen definitie gegeven wat met een term precies bedoeld wordt. De enige bron uit de inventarisatie
die wel definitie, doel, en structuur geeft van de betreffende onderwerpen, is de Nederlandse
Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) in de medische en verpleegkundige
zorginformatiebouwstenen. Voor het project Kerndossier is dan ook de keuze gemaakt om de
medische NFU zorginformatiebouwstenen te gebruiken als basis voor de onderwerpen in het
Kerndossier. Daarbij moet wel aangetekend worden dat de NFU zorginformatiebouwstenen
ontworpen zijn voor het moment van overdracht, en niet voor het interne zorgproces van een
ziekenhuis. Verderop in dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan waarom dit verschil uitmaakt.
Het resultaat van punt twee is dat er weinig onderzoek gedaan is naar denkpatronen, het klinisch
redeneren en welke informatie artsen nodig hebben in relatie tot dossiervoering. De literatuur die
gevonden is, beschrijft het SOEP-denken, en het proces van klinisch redeneren, maar vooral met het
doel dit te leren aan artsen of verpleegkundigen in opleiding(Salmon, 1996)(University of Newcastle,
2009)(Cameron, 2002)(Lumen)(Jong, 2007). Hoe dit in de dagelijkse praktijk toegepast wordt door
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artsen, is niet echt terug te vinden in literatuur. Voor het project Kerndossier is dan ook vooral met
de betrokken artsen over dit aspect gesproken en weinig informatie uit de literatuur gebruikt.
Het resultaat van het derde punt is een aantal alternatieven voor de opbouw van een dossier:
-

-

-

Dossier gebaseerd op tijd: deze structuur is een chronologische lijst van aantekeningen van
de zorgverleners. Deze structuur is van oudsher terug te vinden in de papieren dossiers, en
werkt goed zolang de zorgverleners voornamelijk zelf gebruik maakt van het dossier, en het
aantal aantekeningen (contactmomenten) per patiënt beperkt is. Deze structuur biedt weinig
mogelijkheden voor overzicht en zoeken naar relevante informatie.
Dossier gebaseerd op specialisme: deze structuur bevat meer ordening dan de vorige
variant, namelijk een ordening op specialisme. Deze structuur is terug te vinden in de huidige
MST dossiervoering. Van oudsher is deze structuur veel gebruikt in papieren dossiers in
ziekenhuizen, waarbij elk specialisme de eigen map beheerde. Met de overgang naar digitale
dossiervoering waarbij elke specialisme toegang heeft tot elkaars ‘mappen’ levert dit echter
dubbele informatie op en onduidelijkheid over de ziekenhuisbreed gebruikte informatie.
Dossier gebaseerd op de patiënt: deze structuur gaat uit van de patiënt als geheel, ongeacht
bij welke specialismen de patiënt onder behandeling is en is beschreven door Lawrence
Weed (Weed): het Problem-Oriented Medical Record (POMR). In dit model staat één
probleemoverzicht centraal in het medisch dossier, ongeacht de verschillende specialismen
waar de patiënt tegelijk bij in behandeling is, en er wordt geregistreerd volgens het SOEP
principe (Subjectief, Objectief, Evaluatie, Plan) door de zorgverlener.

Voor het ontwerp Kerndossier is de keuze gemaakt om de informatie volgens het POMR model in te
richten, dus met een centraal probleemoverzicht als basis, omdat dit het beste aansluit bij het
principe ‘de patiënt staat centraal in het dossier’.

4.1.2

Zorgproces

Bij het ontwerpen van het Kerndossier is gebruik gemaakt van een aantal in Nederland
geaccepteerde standaarden:



Het Referentie Domeinen model Ziekenhuizen (Nictiz, 2015) voor de ordening van domeinen
en bedrijfsactiviteiten
De zorginformatiebouwstenen van de NFU (Nederlandse Federatie van Universitaire
Ziekenhuizen, 2015) voor overdracht van informatie tussen zorginstellingen

Uit deze standaarden is een model van domeinen en bijbehorende activiteiten te construeren. Dit
model kent echter onvoldoende aanknopingspunten om de informatie en de rol die de verschillende
informatie speelt in het zorgproces en denkproces van de arts, te modelleren. Het Referentie
Domeinen model Ziekenhuizen (RDZ-model) geeft geen procesbeschrijving en de NFU
zorginformatiebouwstenen zijn volledig gericht op het moment van overdracht en daarom niet in alle
gevallen goed toepasbaar op het interne ziekenhuisproces.
Het ontbreken van een model voor het interne zorgproces in deze standaarden is opgelost door zelf
een zorgproces te definiëren. Hiervoor zijn de stappen op een rij gezet die de patiënt kan doorlopen
in het ziekenhuis. Vervolgens is dit model getoetst bij een aantal artsen, om te controleren of de
gebruikte termen herkenbaar zijn en de volgorde klopt. Hierbij kwam naar voren dat het zorgproces
28

van de patiënt in de praktijk simpelweg niet lineair is, maar uit herhalingen van stappen kan bestaan
of juist stappen overslaat. Toch is voor het ontwerp Kerndossier gekozen voor de lineaire,
overzichtelijke weergave van het zorgproces, zoals in Figuur 6.

Figuur 6 Eerste concept zorgproces

In een latere fase in het project zijn de benamingen van de verschillende zorgprocesstappen zoveel
mogelijk vervangen door bestaande bedrijfsactiviteiten uit het RDZ-model, dit is echter niet voor alle
stappen gelukt (Intake), doordat geen overeenkomstige bedrijfsactiviteit teruggevonden kon worden
in het RDZ-model.
Gelijktijdig met de loop van het project Kerndossier is vanuit Nictiz gewerkt aan de ZIRA (Ziekenhuis
Referentie Architectuur (Stigchel, 2016)), waarin ook een procesmodel wordt uitgewerkt. Dit
procesmodel is echter nog niet definitief. Om geen onnodige verwarring binnen het project te
creëren in de afrondende fase, is ervoor gekozen om dit nieuwe zorgproces vanuit de ZIRA nu niet te
verwerken in het ontwerp Kerndossier.

4.1.3

Klinisch Redeneren

In de loop van het project is het klinisch redeneren toegevoegd aan het ontwerp en de discussies in
de Klankbordgroep, waardoor in het zorgproces zelf meer nadruk kwam op het denkproces van de
arts en hoe informatie daar een rol in speelt. Van daaruit volgde een verschil in klinisch redeneren
tussen de fase tot diagnose, en de fase na vaststelling van de diagnose.
De manier van registreren in POMR (SOEP) sluit ook nauw aan bij het klinisch redeneren hoe artsen
dat leren in de opleiding en ook, vaak onbewust, in de dagelijkse praktijk toepassen. In veel EPDtoepassingen zijn onderdelen van POMR herkenbaar, maar de meeste toepassingen kennen nog hun
beperkingen in functionaliteit, waardoor het probleemoverzicht onoverzichtelijk kan worden(AHIMA,
2012)(Vroege, June 2015). In het ontwerp Kerndossier is daarom een lijst met gewenste en
noodzakelijke functies opgenomen voor het probleemoverzicht.
Dit is een significant ander uitgangspunt dan de huidige manier waarop het dossier in MST is
opgebouwd. De beslissing de patiënt centraal te stellen in het MST en daarmee in het dossier en
daarop ook de werkprocessen zo in te richten, levert het logische model op om met een centraal
probleemoverzicht te gaan werken in het nieuwe Kerndossier.
Hoe het klinisch redeneren in de literatuur beschreven wordt, gaat het uit van het ‘hypothetico
deductive model’(Banning, 2008). Dit is echter slechts één van de denkstrategieën die artsen
toepassen. Ze gebruiken in hun totale denkproces ook ervaringskennis van de statistische verdeling
van kenmerken in de patiëntpopulatie, paradigmatische voorbeelden uit hun opleiding, impactvolle
casussen van zichzelf of collega’s en daarbij wisselen ze tussen verschillende denkstrategieën,
afhankelijk van de situatie. Bij complexe patiënten is het voor zorgverleners veel lastiger om zich een
goed overzicht te vormen uit de lange lijst met problemen die het POMR model hen voorzet. Als
laatste gaat POMR ervan uit dat het klinisch redeneren door slechts één zorgverlener wordt gedaan
en voornamelijk voor de arts zelf en eventuele collega’s moet worden geregistreerd, terwijl in de
huidige praktijk steeds meer teamwork plaatsvindt, zowel multidisciplinair als in de keten.
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Het POMR model is dus niet zomaar in het ontwerp van het Kerndossier toepasbaar, echter het
begrippenkader van POMR is herkenbaar door zorgverleners en toepasbaar, en het helpt de
zorgverlener systematisch te denken en handelen. Echter, de rigide toepassing van slechts één
denkstrategie in het model en de probleemgerichte rapportage is niet effectief gebleken. Om dit te
ondervangen is in de gesprekken met de artsen (Klankbordgroep) over alle verschillende
informatiebouwblokken expliciet gevraagd naar hoe hun klinisch redeneren over de verschillende
onderwerpen verloopt. Dit heeft geleid tot een op maat gemaakte basis voor de te ontwerpen
informatiebouwstenen in het Kerndossier.
Het SOEP-denken werd in eerste instantie weergegeven door de artsen als een proces dat bestaat uit
de volgende stappen:





Verzamelen van Informatie (Subjectief en Objectief)
Wat is er mis met de patiënt? (Evaluatie)
Wat gaan we daaraan doen? (Evaluatie)
Uitvoeren plan (Plan)

Figuur 7 Eerste concept “SOEP”-denken

Tijdens vervolggesprekken werd duidelijk dat het SOEP-denken een iteratief denkproces is; bij
nieuwe informatie (Subjectief of Objectief) wordt opnieuw bedacht wat er mis is en wat daaraan
gedaan kan worden. Hier zit een klein onderscheid tussen de fase voor diagnose (wat is er mis en wat
gaan we daaraan doen) en de fase na (werk)diagnose (klopt de nieuwe informatie nog met wat ik
dacht dat er mis is en moet het eerder opgestelde plan worden aangepast):
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Verzamelen
informatie (S)
Objectiveren
informatie (O)

Uitvoeren plan (P)

Evaluatie (E)
Diagnose /
problemen

Evaluatie (E)
Plan /
behandeldoelen

Wat is er mis?

Wat gaan we
daaraan doen?

Figuur 8 Iteratief SOEP-denken

Uiteindelijk is voor een vereenvoudigde weergave gekozen zoals in Figuur 9 is te zien.

S
P

O
E

Figuur 9 SOEP-denken vereenvoudigde weergave

Op basis van het SOEP-denken en door het klinisch redeneren in de gesprekken met de artsen als
uitgangspunt te nemen, werd van de verschillende informatieonderdelen snel duidelijk welke rol elk
onderdeel heeft in het klinische redeneren. De ordening van informatie is op basis hiervan
uitgewerkt.
De belangrijkste winst van deze aanpak is goed te zien in de bespreking van de
zorginformatiebouwsteen ‘OverdrachtConcern’. Dit bouwblok beschrijft alle problemen van de
patiënt (concerns) die van verschillend type kunnen zijn: klacht, symptoom, bevinding, conditie,
diagnose, functionele beperking, complicatie of aandachtspunt. Bij de bespreking van dit blok kwam
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naar voren dat in de loop van de tijd (of het gesprek met de patiënt) een klacht (bijvoorbeeld pijn in
de knie) zich transformeert in een bevinding (geobjectiveerde pijnklacht in de knie door de arts) en
vervolgens een symptoom kan zijn bij een diagnose (versleten knie). Vervolgens wordt een plan
opgesteld (knie vervangen), waarbij eventuele andere condities (zwangerschap) of functionele
beperkingen (mist andere been) van invloed kunnen zijn op de inhoud van het plan. Eventuele
complicaties kunnen pas optreden indien het plan ook wordt uitgevoerd (nabloeding). Deze uitkomst
is de basis geweest om de zorginformatiebouwsteen ‘OverdrachtConcern’ op te splitsen in meerdere
andere blokken en hun onderlinge relaties te specificeren, zoals ook in het uiteindelijke ontwerp
Kerndossier te zien is.

4.1.4

Groepering van Informatiebouwblokken

Al vroeg in het project kwam de behoefte om de grote hoeveelheid verschillende informatie, en
daarmee de vele informatieblokken te ordenen. De ordening en de benaming van de verschillende
groepen is gedurende het project regelmatig veranderd (zie ook Bijlage 4 – Conceptenoverzicht
Kerndossier). Hier is de iteratieve aanpak ook van invloed geweest. Daarnaast is telkens als in de
gesprekken met betrokkenen sprake was van onduidelijkheid of verwarring door naamgeving of
onjuistheden in positie van een blok, dit aangepast. Vooral de naamgeving van de groepen was
regelmatig aanleiding voor discussie. Zo werden de termen ‘Episode’ en ‘Niet-Episode’ door de
verschillende artsen anders geïnterpreteerd en dekten deze termen de lading niet voldoende. Ook de
groep van ‘Objectieve informatie’ heeft verschillende benamingen gehad: ‘verpleegkundig’,
‘metingen’ en uiteindelijk ‘Objectieve informatie’. De uiteindelijke benaming voor de groepen geeft
aan welke rol de groep informatie speelt in het denkproces/zorgproces.
Ook de volgorde van de groepen is veranderd gedurende het project. De uiteindelijke volgorde volgt
het zorgproces en daarbinnen het denkproces. Daarbij moet worden aangetekend dat het zorgproces
in praktijk niet lineair verloopt en vaak ook herhalende stappen kent, en daarom legt het ontwerp
Kerndossier geen verplichting op ten aanzien van welke informatie verplicht ingevuld moet worden
of in welke volgorde informatie gevuld wordt.

4.1.5

Informatiebouwblokken

Als basis voor het eerste ontwerp van de informatiebouwblokken zijn alle medische
zorginformatiebouwstenen gebruikt die door de NFU gedefinieerd zijn. Sommige blokken zijn vanuit
de gesprekken met de artsen op een bepaald moment in het project toegevoegd aan het concept
ontwerp, zoals Lijnen en multidisciplinair overleg (MDO). In het uiteindelijke ontwerp zijn deze
blokken uiteindelijk vervallen als losstaand blok (Lijnen is te specifiek, MDO is een contactmoment
waar bepaalde informatie ontstaat die in andere informatieblokken vastgelegd wordt). De afweging
voor het wel of niet toevoegen van een blok aan het ontwerp Kerndossier is steeds gedaan op basis
van:




Behoort de informatie tot het Kerndossier? (betreft het informatie die ziekenhuisbreed
gebruikt wordt of is de informatie te specifiek)
Wordt de informatie gemist door de artsen als deze niet opgenomen zou worden in het
Kerndossier?
Mag de informatie geregistreerd worden volgens wet- en regelgeving?
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Een belangrijke afweging is gemaakt voor het blok Levensovertuiging. Er is gekozen om dit blok niet
op te nemen in het uiteindelijke ontwerp Kerndossier, omdat het uitvragen van deze informatie
strijdig is met wettelijke bepalingen en het weten van de levensovertuiging op zichzelf ook geen
medisch relevante informatie is. Dit blok beschrijft de levens- en/of geloofsovertuiging van de
patiënt. De NFU beschrijft het doel van dit blok als volgt: ‘Levensovertuiging kan implicaties hebben
rondom de behandeling en verzorging, zoals bij behandelaanwijzingen, dieet, geestelijke verzorging.’
In het ontwerp Kerndossier is gekozen om deze eventuele implicaties, die wel medische relevantie
hebben, vast te leggen in de daarvoor bestemde bouwblokken (behandelaanwijzing, behandelplan).
Een belangrijk blok dat is toegevoegd ten opzichte van de set NFU bouwstenen is het blok ‘Informed
Consent’. In het interne zorgproces is dit belangrijke informatie en deze informatie moet goed
geregistreerd kunnen worden. Vanuit het gedachtegoed dat de NFU bouwstenen het moment van
overdracht beschrijven, is begrijpelijk dat het Informed consent op een reeds uitgevoerde
behandeling niet overgedragen hoeft te worden en dus ook niet voorkomt in de set NFU
bouwstenen. Voor nog lopende behandelingen die elders worden voortgezet of zelfs voor de interne
overdracht van patiënten van de ene naar de andere afdeling is een gestandaardiseerde vorm van
informatie met betrekking tot Informed Consent mijn inziens onmisbaar. Mijn advies aan NFU is dan
ook om een informatiebouwsteen Informed Consent toe te voegen aan de set medische
bouwstenen. Voor de informatie betreffende Informed Consent in het interne proces is in het
ontwerp Kerndossier een structuur gedefinieerd op basis van ervaring van de artsen
(Klankbordgroep) en wetgeving(KNMG, 2016) over Informed Consent.
Naast de beslissing voor elk blok om het wel/niet op te nemen in het ontwerp Kerndossier, is
besloten in welke groep het blok het beste past, op basis van de rol die de betreffende informatie
speelt in het zorgproces en het denkproces.
Binnen elk blok zijn ook ontwerpbeslissingen genomen over de structuur en opbouw van de
informatie ten opzichte van de NFU bouwstenen. Er zijn hierin drie categorieën van beslissingen te
onderscheiden:
-

Informatie-elementen toegevoegd t.o.v. NFU bouwsteen
Informatie-elementen weggelaten t.o.v. NFU bouwsteen
Codelijsten van een informatie-element aangepast of vereenvoudigd

Als voorbeeld hiervan het bouwblok ‘Allergie / Intolerantie’:
-

-

Informatie-elementen toegevoegd t.o.v. NFU bouwsteen
o Symptoom: nieuwe hoofdcategorieën toegevoegd aan de codelijst
Informatie-elementen weggelaten t.o.v. NFU bouwsteen
o Reactie – ReactieDuur: weggelaten, werd niet van belang geacht
o Reactie – SpecifiekeStof: weggelaten, dubbel met VeroorzakendeStof
Codelijsten van een informatie-element aangepast of vereenvoudigd
o Wijze van blootstelling: 146 SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine –
Clinical Terms) concepten teruggebracht naar 5 keuzes

Een globaal overzicht van de verschillende aanpassingen per informatieblok is terug te vinden in
Bijlage 7 – Overzicht Informatiebouwblokken gebaseerd op standaard.
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4.1.6

Projectaanpak

Om de bijeenkomsten met de Klankbordgroep in eerste instantie richting te geven, is een zogenaamd
bespreekkader opgesteld. De bedoeling hiervan was dat de juiste informatie aan het eind van elke
bijeenkomst met betrekking tot het te bespreken informatieblok ook boven tafel zou komen.
De eerste opzet van dit kader was als volgt:




Pragmatisch: wat doen we ermee / doel / welke zorgprocessen
Semantisch: betekenis / beschrijving
Syntactisch: structuur / standaarden / codering

Dit kader bleek teveel vanuit Informatieperspectief te zijn opgesteld, en werd door de artsen niet
herkend. Na gesprekken over het bespreekkader met een tweetal artsen en de opdrachtgever is een
nieuw kader bedacht:

Wie ?
Wat ?
Wanneer ?
Waarom ?

C – Create
R – Read
U – Update
D – Delete

Figuur 10 Bespreekkader Klankbordgroep

In dit kader (Figuur 10) staat de patiënt centraal, omringd door het klinisch redeneren (wolkje) en het
zorgproces (Wie, Wat, Wanneer, Waarom?) aan de ene kant, en de informatiehandelingen (Create,
Read, Update, Delete) aan de andere kant.
Uiteindelijk bleek onderstaande vooral bruikbaar tijdens de verdere bijeenkomsten:
Waarom
Wat
Wie
Wanneer

Welk doel dient het? (kan per specialisme verschillen?)
Wat leggen we precies vast?
Arts / Verpleegkundige / Secretariaat / Patiënt / Anders
(noteren en/of valideren)
1e bezoek / Bij elk bezoek / binnen 24 uur / etc.

Niet alleen het bespreekkader maakte dat de bijeenkomsten met en discussies in de Klankbordgroep
steeds efficiënter en effectiever werden, ook de groep raakte steeds meer op elkaar ingespeeld. De
artsen werden beter in het begrijpen van elkaars perspectief en konden voor elkaar steeds beter de
belangen benoemen. Ook werden de artsen na een aantal bijeenkomsten beter in het op abstract
niveau praten en denken over de informatielaag die nodig is om het zorgproces en het denkproces te
ondersteunen, zonder in schermen, knoppen en functies te praten. Ook werd de visie op de nieuwe
manier van samenwerken (patiënt centraal en teamwork) steeds duidelijker en meer gedragen door
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de discussies op informatieniveau over het nieuwe Kerndossier. Deze groei in de groep heeft er ook
voor gezorgd dat de meer ingewikkelde blokken, die later op de planning stonden, succesvol konden
worden afgerond.
Gedurende het project is de manier ontwikkeld om de informatieblokken voor te bereiden door het
projectteam, vervolgens te bespreken in de klankbordgroep, en uiteindelijk te laten valideren in de
Statuscommissie. Dit is een nieuwe manier van werken in MST en binnen dit project erg succesvol
gebleken.

4.2

Aanvullende resultaten

Het belangrijkste product van het project is het ontwerp Kerndossier. Er zijn daarnaast ook andere
producten opgeleverd, waar afwegingen en keuzes in gemaakt zijn. Deze worden hieronder verder
beschreven.

4.2.1

Kaderdocument (analyse, ontwerpbesluiten en selectie)

Van te voren was er veel behoefte aan een apart document dat het kader zou beschrijven
waarbinnen het Kerndossier gebruikt moet gaan worden. In de loop van het project werd dit kader
echter steeds meer verweven met de uitwerking en de ontwerpkeuzes binnen het ontwerp
Kerndossier. Er is daarom gekozen om het kader op te nemen in het document dat het ontwerp
Kerndossier beschrijft (Bijlage 5 – Ontwerp Kerndossier).
Binnen het kader is ervoor gekozen om de EPD-programma uitgangspunten op te nemen (die gelden
voor Kerndossier, maar ook voor de domeinen Processen, KPIs, en BI). In de loop van het project zijn
deze uitgangspunten aangevuld met uitgangspunten en kaders die in de discussies met de
Klankbordgroep steeds terugkeerde.

4.2.2

Advies gebruik en beheer (analyse, ontwerpbesluiten en selectie)

Aan het begin van het project was het de bedoeling dat de projectresultaten net op tijd opgeleverd
zouden worden voor de start van het implementatietraject van het nieuwe EPD. Een van de
projectresultaten zou dan ook een advies zijn hoe het ontwerp Kerndossier in gebruik genomen
moest worden tijdens het EPD-programma en welke rol/functie het ontwerp zou hebben tijdens het
implementatietraject.
Gedurende het project Kerndossier is de start van de daadwerkelijke implementatie echter
vertraagd. Hierdoor kwam de behoefte om naast het advies dat opgesteld zou worden gericht op het
EPD-programma ook een advies neer te leggen hoe de tussenliggende periode tot de start overbrugd
kan worden. Hierbij is het de bedoeling dat het ontwerp Kerndossier gebruikt wordt in wijzigingen in
het huidige ZIS/EPD-landschap. Dit heeft dus gevolgen voor de lijnorganisatie, en niet alleen voor de
EPD-organisatie die voor het programma wordt opgericht.
Het uiteindelijke advies is terug te vinden in Bijlage 6 – Advies Gebruik en Beheer Kerndossier.

4.2.3

Goedkeuring ontwerp Kerndossier door Statuscommissie

De goedkeuring op het ontwerp Kerndossier is verkregen in vier bijeenkomsten met de
Statuscommissie. Dit is natuurlijk relatief weinig tijd om het complete ontwerp op detailniveau te
beoordelen. De eerste sessie is echter toch op een redelijk gedetailleerd niveau ingestoken, om de
leden van de Statuscommissie mee te nemen in de gedachtegang en beslissingen van de
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Klankbordgroep. Tijdens de volgende bijeenkomsten is meer de nadruk gelegd op de genomen
beleidsbesluiten, de procesafspraken en de structuur van het totale informatiemodel.
Er is gekozen om een bijeenkomst te wijden aan de keuze voor een probleemgeoriënteerd dossier en
de impact daarvan op het zorgproces en de samenwerking. Hierdoor is het benodigde draagvlak
verkregen voor deze beslissing. De andere bijeenkomsten zijn besteed aan het uitleggen van het
ontwerp en de informatiebouwblokken waar de grootste verandering in werkwijze en afspraken uit
voortvloeit.
Uit de bijeenkomsten met de Statuscommissie zijn slechts enkele aanpassingen op detailniveau naar
voren gekomen. Dit is te verklaren doordat dezelfde detaildiscussies al eerder gevoerd zijn in de
Klankbordgroep.
Een gevolg van de bijeenkomsten met de Statuscommissie en het draagvlak dat hierdoor gecreëerd is
bij de Statuscommissieleden voor de verandering die nodig is, is dat de samenwerking tussen de
Statuscommissie en het EPD-programma verder wordt besproken en ingericht. Ook hiervoor wordt
het Advies Gebruik en Beheer Kerndossier als leidraad gebruikt.
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5

Definitief ontwerp

5.1

Detailontwerp Kerndossier

Het Kerndossier ontwerp beschrijft welke informatie geregistreerd moet worden in het Kerndossier.
Het ontwerp bestaat uit een overzichtsplaat met daarin verschillende informatieblokken. Verder is
het zorgproces gemodelleerd en het proces van klinisch redeneren. Deze processen vormen de basis
voor de groepering van de verschillende informatieblokken naar functie en rol in het zorgproces.
In de architectuurapplicatie van MST (BiZZdesign Architect 4.8.0) zijn alle informatieblokken
uitgewerkt in UML-diagrammen, en deze samen vormen het informatiemodel Kerndossier. Daarnaast
is een praatplaat gemaakt:
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Figuur 11 Totaal ontwerp Kerndossier

37

5.1.1

Zorgproces

De basis in het ontwerp Kerndossier is het zorgproces zoals dat in een ziekenhuis wordt uitgevoerd.
Het omvat het zorgproces vanaf dat de patiënt in het ziekenhuis binnenkomt met een zorgvraag
(vaak n.a.v. een verwijzing) tot en met het ontslag of de overdracht naar een andere zorginstelling.
De verschillende stappen in het zorgproces zijn gebaseerd op het Referentie Domeinen model
Ziekenhuizen (Nictiz, 2015). Het zorgproces is zo abstract dat zowel het klinisch als het poliklinisch
traject ermee beschreven kan worden. Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen de
diagnostische fase (tot en met vaststellen diagnose) en de therapie fase (tot en met afsluiten
behandeling). Het zorgproces is in werkelijkheid vaak niet lineair, maar bestaat uit parallelle paden,
maar omwille van leesbaarheid en overzichtelijkheid is hier wel gekozen voor een lineaire weergave,
zie Figuur 12.
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Figuur 12 Zorgproces

5.1.2

Klinisch redeneren

Het interoperabiliteitsmodel definieert een aantal lagen, waaronder die van het zorgproces gevolgd
door de informatielaag. Om deze lagen voor het ontwerp Kerndossier goed aan elkaar te relateren, is
het principe van Klinisch redeneren toegevoegd aan het ontwerp. Klinisch redeneren is wat de artsen
doen als denkproces, waardoor informatie die er is (bijvoorbeeld een klacht van de patiënt)
transformeert in andere informatie (bijvoorbeeld een werkdiagnose). De arts doet dit op basis van
ervaring, medisch kennis, statistische gegevens over populatie en ziekteleer etc. Tijdens hun
opleiding leren artsen op een gestructureerde manier deze informatietransformatie te doen:





S: Subjectieve informatie (bijvoorbeeld vanuit de patiënt of verwijzing)
O: Objectieve informatie (bijvoorbeeld uit lichamelijk onderzoek of aanvullend onderzoek)
E: Evaluatie: Wat is er mis met de patiënt en wat zijn de mogelijkheden om daar wat aan te
doen
P: Opstellen plan, afstemmen / overeenkomen van het plan met de patiënt en uitvoeren plan

Vervolgens moet de stap worden gemaakt naar welke informatie uit het denkproces daadwerkelijk
moet worden geregistreerd en in welke structuur dit het beste gedaan kan worden.
Hier komt in het zorgproces in ziekenhuizen nog bij dat de arts in een multidisciplinair team
samenwerkt, en daardoor het denkproces van één arts niet op zichzelf staat. Zijn denkproces moet
namelijk ook door collega’s begrepen en gevolgd kunnen worden op basis van de registratie, om
optimale zorg te kunnen leveren aan de patiënt als een team.
Applicaties zijn in het algemeen niet ingericht om het klinisch redeneren optimaal te ondersteunen.
Er wordt bij de ontwikkeling van applicaties wel gekeken naar welke data er nodig is en hoe een
logisch datamodel gecreëerd kan worden, maar nog niet naar welke rol de informatie precies speelt
in het zorgproces of hoe dit verandert door de verschillende stappen/fase van het zorgproces heen.
Het klinisch redeneren is een iteratief proces: elke keer als er nieuwe informatie beschikbaar komt,
bijvoorbeeld nieuwe klachten, nieuwe resultaten uit onderzoeken of metingen of een complicatie, zal
de arts opnieuw de informatie een plek geven in het geheel van informatie en evalueren of het
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ingestoken plan nog passend is of aangepast moet worden. Vervolgens wordt nieuwe informatie
(bijv. de pijnklacht) of de benodigde aanpassingen geregistreerd in het Kerndossier.
Dit alles geeft een abstracte weergave van het Klinisch redeneren, zie Figuur 13.
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Figuur 13 Klinisch Redeneren

5.1.3

Groepering van Informatieblokken

In het definitieve ontwerp van het Kerndossier zijn de informatieblokken gegroepeerd naar rol en
functie in het zorgproces en in het klinisch redeneren. Deze groepering is nodig om het gesprek met
de artsen goed te kunnen voeren, waarbij de nieuwe werkwijze en opzet voor het Kerndossier
(probleem georiënteerd dossier) te kunnen bespreken zonder dat de artsen daar al zelf ervaring mee
te hadden.
De volgende groepen zijn gedefinieerd:












Administratie patiënt: Deze informatie omvat de administratieve gegevens van de patiënt,
zoals zijn naamgegevens, adresgegevens, verzekeringsgegevens etc. De rol van deze
informatie is om de patiënt uniek te kunnen identificeren. Over het algemeen hebben deze
gegevens geen medisch inhoudelijke rol.
Algemene screening: Deze informatie hebben we van elke patiënt nodig, omdat deze
informatie mogelijke diagnostiek of behandeling kan beïnvloeden, ongeacht voor welk
probleem of met welke zorgvraag de patiënt komt. Het niet weten van deze informatie kan
tot gevaarlijke situaties leiden voor de patiënt.
Subjectieve informatie: Deze groep bevat de informatie van de stap ‘Subjectief’ uit het
klinisch redeneren. Dit omvat de informatie die de patiënt zelf vertelt aandraagt of die uit de
anamnese of de verwijzing naar voren komt. Deze informatie wordt subjectief genoemd
omdat de arts deze nog niet heeft vastgesteld of geobjectiveerd.
Objectieve informatie: Deze groep bevat de informatie van de stap ‘Objectief’ uit het klinisch
redeneren. Dit omvat de informatie die de arts vaststelt, bijvoorbeeld door te meten of door
lichamelijk onderzoek te doen. Dit zijn veelal de bevindingen van de arts (of verpleegkundige)
of een meer specifieke meetbare vorm daarvan.
Evaluatie/opstellen plan: deze groep bevat de informatie van de stap ‘Evaluatie’ uit het
Klinisch redeneren. Hier legt de arts vast wat er mis is met de patiënt (probleemoverzicht) en
wat eraan gedaan gaat worden (behandelplan/doel) en of de patiënt hiermee instemt
(Informed consent).
Uitvoeren plan: Deze groep bevat de informatie van de stap ‘Plan’ uit het Klinisch redeneren.
Hier legt de arts vast welke acties/handelingen gedaan moeten worden om het behandelplan
uit te voeren (orders). Hierin valt ook het terugontvangen van de resultaten van de
acties/handelingen (uitslagen).
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Communicatie: Deze informatie omvat de communicatie in de vorm van verwijsbrieven of
overdrachtsdocumenten van de patiënt. De rol van deze informatie is de communicatie
registratie met andere partijen.
Administratie zorgproces: Deze informatie omvat de administratieve gegevens van het
zorgproces, zoals DBC-registratie, verrichtingen, contactmomenten en het behandelteam van
de patiënt. De rol van deze informatie is om de financiële en logistieke afhandeling van het
zorgproces te ondersteunen.
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Figuur 14 Groepering informatieblokken in Kerndossier

5.1.4

Informatiebouwblokken

Het definitieve ontwerp Kerndossier is opgebouwd uit verschillende informatiebouwblokken. De
informatiebouwblokken zijn gebaseerd op de NFU zorginformatiebouwstenen (Nederlandse
Federatie van Universitaire Ziekenhuizen, 2015). De zorginformatiebouwstenen zijn echter
ontwikkeld voor het moment van overdracht van informatie tussen zorginstellingen. Om de
informatiestructuur van een aantal blokken passend te maken voor het interne zorgproces van een
ziekenhuis, zijn enkele aanpassingen gemaakt. De belangrijkste aanpassingen zijn:






OverdrachtConcern opgesplitst in Klacht, Bevinding, Probleemoverzicht (met diagnoses),
Complicatie
OverdrachtGeplandeZorgActiviteit en de verpleegkundige zorginformatiebouwsteen
Behandeldoel zijn samengevoegd en aangevuld in Behandelplan/behandeldoel
OverdrachtGeplandeZorgActiviteit is terug te vinden in Behandelplan en deels in Verrichting
OverdrachtTekstUitslag is gecombineerd met OverdrachtLaboratoriumUitslag en
AlgemeneMeting in het blok Uitslag
Zorgverlener en Zorgaanbieder zijn gecombineerd in Behandelteam

Ook zijn enkele NFU bouwblokken niet terug te vinden in het uiteindelijke ontwerp:






Levensovertuiging – in strijd met wettelijke bepaling om dit niet te registreren, volstaan kan
worden met de behandelbeperkingen die hier uit volgen vast te leggen in
Behandelaanwijzing en eventuele behoefte aan geestelijke verzorging op te nemen in het
Behandelplan
Barthelindex – te specifiek bevonden voor Kerndossier
Glascow Coma Scale – te specifiek bevonden voor Kerndossier
O2-saturatie – te specifiek bevonden voor Kerndossier

Andere bouwblokken zijn samengevoegd of hebben een andere naam gekregen:





Behandelaanwijzing en wilsverklaring zijn samengevoegd
Hartfrequentie en polsfrequentie zijn samengevoegd
Betaler is Verzekering genoemd i.v.m. herkenbaarheid
Contact is Contactmoment genoemd i.v.m. duidelijkheid
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OverdrachtVerrichting is Verrichting genoemd i.v.m. herkenbaarheid
Patiënt is Patiëntgegevens genoemd i.v.m. herkenbaarheid
Familieanamnese is opgenomen in Informatie uit anamnese

Van de informatieblokken in het ontwerp Kerndossier wordt beschreven welke structuur ze hebben
en hoe ze gebruikt worden in het zorgproces en het klinisch redeneren. Elk informatieblok is in
dezelfde structuur uitgewerkt, en terug te vinden in Bijlage 5 – Ontwerp Kerndossier. Elke uitwerking
heeft de onderstaande structuur:







Beschrijving – definitie (semantiek): wat is de definitie van het bouwblok, wat betekent de
terminologie
Gebruik (pragmatiek): hoe wordt het bouwblok gebruikt
Relaties met andere bouwblokken: gedefinieerde samenhang met andere bouwblokken
Controle / rapportage: richtlijnen voor het controleren of rapporteren over het bouwblok.
Openstaande vragen: eventuele openstaande vragen gedurende de ontwikkeling van dit
document
Informatiemodel (structuur): een tekstuele en grafische (op basis van Unified Modeling
Language) beschrijving van het bouwblok en de elementen en onderlinge samenhang.

Ook binnen de structuur van de informatieblokken zijn aanpassingen gemaakt. Bij sommige blokken
zijn opties geschrapt uit het model, aan andere blokken zijn juiste opties toegevoegd. Ook zijn
sommige voorgestelde codelijsten (SNOMED CT) ingekort of aangepast, omdat ze voor het MST als te
uitgebreid of te complex beoordeeld zijn door de Klankbordgroep. In Bijlage 7 – Overzicht
Informatiebouwblokken gebaseerd op standaard is een overzicht te vinden van de gemaakte
aanpassingen per informatieblok in het ontwerp Kerndossier ten opzichte van de NFU
informatiebouwstenen.
Een overzicht van de informatieblokken in het definitieve ontwerp Kerndossier staat in Figuur 15.
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Figuur 15 Informatieblokken overzicht

5.2

Aanvullende resultaten

Naast het detailontwerp Kerndossier zijn een aantal aanvullende resultaten en producten opgeleverd
ter ondersteuning van het ontwerp Kerndossier:
1. Kader en uitgangspunten voor het Kerndossier
2. Advies voor het gebruik en beheer van het ontwerp Kerndossier
3. Goedkeuring van het ontwerp Kerndossier door de Statuscommissie

5.2.1

Kaderdocument / uitgangspunten opgenomen in Kerndossier

In het ontwerp Kerndossier zijn duidelijke uitgangspunten opgenomen die de visie achter het
Kerndossier dienen. Voorbeelden zijn: één patiënt heeft slechts één dossier, en het feit dat er
multidisciplinair samengewerkt moet worden met de informatie in het dossier. Deze uitgangspunten
vormen een kader waarbinnen de detailkeuzes gemaakt zijn. De uitgangspunten zijn terug te vinden
in Bijlage 5 – Ontwerp Kerndossier. De reden dat de uitgangspunten niet als een apart document
opgeleverd zijn, maar opgenomen zijn in het ontwerp Kerndossier is dat voor het begrip van het
ontwerp de uitgangspunten nodig zijn en door ze op te nemen in het ontwerpdocument, dit veel
leesbaarder wordt. De uitgangspunten vormen samen met het ontwerp de visie op het Kerndossier
en definiëren de rode draad die gevolgd moet worden tijdens het implementatietraject van het
nieuwe EPD.
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5.2.2

Advies gebruik en beheer

Het doel van het ontwerp Kerndossier is dat het als rode draad en visie gebruikt wordt tijdens het
implementatietraject van het nieuw EPD. Het ontwerp Kerndossier geeft richting aan de
implementatie en beschrijft belangrijke keuzes in het informatiemodel en het gebruik daarvan, zodat
tijdens de implementatie van het nieuwe EPD vragen of keuzes eenduidig volgens deze visie kunnen
worden genomen. Op dit moment is niet zeker wanneer met de implementatie van het nieuwe EPD
gestart wordt. Er is een advies gebruik en beheer ontwerp Kerndossier opgesteld dat richting geeft
aan hoe het ontwerp Kerndossier gebruikt moet worden in de huidige situatie en tijdens de
implementatie van het nieuwe EPD en hoe de benodigde kennis en middelen geborgd kunnen
worden in de huidige situatie nadat het project is afgesloten. Het adviesdocument is terug te vinden
in Bijlage 6 – Advies Gebruik en Beheer Kerndossier.

5.2.3

Goedkeuring ontwerp Kerndossier door Statuscommissie

Het complete ontwerp Kerndossier is behandeld en uitgelegd in een viertal bijeenkomsten van de
Statuscommissie. Deze bijeenkomsten hebben parallel plaatsgevonden aan de ontwikkeling van het
ontwerp Kerndossier met de Klankbordgroep. De Klankbordgroep is gekend en betrokken bij alle
detailbeslissingen over de informatieblokken. De Statuscommissie is meegenomen in de belangrijkste
beslissingen in het ontwerp Kerndossier gedurende de vier bijeenkomsten en heeft daarnaast de
gelegenheid gehad het ontwerpdocument Kerndossier te voorzien van commentaar en aanvullingen.
De conclusie van de vier bijeenkomsten is dat de Statuscommissie akkoord is met het ontwerp
Kerndossier en de implicaties daarvan op gebruik en samenwerking in de organisatie. Zij delen deze
visie en zullen die ook verder uitgedragen in de organisatie. Van elke bijeenkomst is een agenda,
presentatie en intern verslag vastgelegd. In Bijlage 2 – Projectplanning is een overzicht te zien van de
bijeenkomsten Statuscommissie gedurende dit project. De documenten van deze bijeenkomsten zijn
terug te vinden in de Sharepointfolder van de trainee.
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6

Validatie ontwerp

In dit hoofdstuk wordt beschreven in hoeverre het definitieve ontwerp (Hoofdstuk 5) overeenkomt
met het vooraf opgestelde programma van eisen (Hoofdstuk 3).

6.1

Validatie ontwerp Kerndossier

In paragraaf 3.1 is gedefinieerd wat de eisen waren aan het ontwerp Kerndossier bij aanvang van het
project. In de onderstaande paragrafen wordt beschreven hoe het ontwerp Kerndossier voldoet aan
de eisen:
1.
2.
3.
4.

Verslaglegging
Communicatie tussen zorgverleners
Aanvraag- en resultaat communicatie
Decision supports en alerts

Vervolgens wordt beschreven waar en hoe de lijst met inhoudelijke onderwerpen een plek hebben
gekregen in het ontwerp Kerndossier.

6.1.1

Verslaglegging

De eerste eis voor het ontwerp Kerndossier was verslaglegging. Het gehele ontwerp Kerndossier
ondersteunt deze eis en ondersteunt het uitvoeren van de verslaglegging voor de zorgverleners beter
ten opzichte van de huidige situatie. Doordat de vastlegging van de informatie in het nieuwe
Kerndossier beter gestructureerd en gestandaardiseerd is, wordt klinische kennis over de patiënt
explicieter en beter vastgelegd. Alle verslaglegging van informatie die in het Kerndossier thuishoort,
past in het ontwerp. Dit bevordert eenduidigheid over afdelingen heen en verbetert de
samenwerking en het proces van klinisch redeneren in teamverband.

6.1.2

Communicatie tussen zorgverleners

De zorg wordt steeds meer multidisciplinair en in teamverband geleverd en daarom is de
communicatie tussen zorgverleners van groot belang voor optimale zorg aan de patiënt. Een deel van
de onderlinge communicatie gebeurt via de registratie van informatie in het Kerndossier, dit deel
staat beschreven in de vorige paragraaf. Daarnaast zijn in het ontwerp Kerndossier afspraken
gemaakt over welke zaken vastgelegd moeten worden, welke zaken door wie gevalideerd moeten
worden, en welke zaken afgevinkt moeten worden als ze zijn gezien door de zorgverlener etc. (zie
ook hoofdstuk Uitgangspunten in Bijlage 5 – Ontwerp Kerndossier). Ook is een structuur vastgesteld
voor de binnenkomende en uitgaande communicatie (verwijsbrief, brieven, overdracht).

6.1.3

Aanvraag- en resultaat communicatie

In het ontwerp Kerndossier is de groep ‘Uitvoeren plan’ gewijd aan de aanvraag- en
resultaatcommunicatie. Het informatieblok Order bevat alle aanvragen voor de onderdelen van een
behandeling of diagnostiek en het informatieblok ‘Uitslag’ bevat alle resultaat informatie. Dit biedt
aanknopingspunten voor de functionaliteit die nodig is om de zorgverleners op de hoogte te stellen
van het aanwezig zijn van nieuwe resultaatinformatie (communicatie hierover). Daarnaast is
vastgelegd hoe de samenhang is tussen de verslaglegging (in de probleemlijst en het behandelplan)
en de link naar de ordersets die daaruit volgen (order). Ook is vastgelegd hoe de informatie die via
Uitslag binnenkomt weer een plek krijgt in het model als nieuwe bevindingen, die weer invloed
kunnen hebben op de diagnose op het probleemoverzicht en het bijbehorende behandelplan. Deze
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cirkel waarbij de samenhang tussen registratie en het uitzetten van acties die daaruit volgen, en het
feit dat dit op een gestructureerde manier is afgesproken, maakt het mogelijk om op basis van
protocollen en Evidence-based Medicine standaard ordersets te definiëren. Dit geheel sluit ook nauw
aan bij de visie op zorgpaden. Hierdoor zal de zorgverlener meer ondersteund kunnen worden in het
orderproces en voor de patiënt sneller de beste mogelijke behandeling worden ingezet.

6.1.4

Decision supports en alerts

Decision support is de ondersteuning aan de zorgverleners bij het maken van beslissingen op basis
van beschikbare informatie, bijvoorbeeld in het kiezen van de beste behandeling. De informatie die
daarvoor nodig is (probleemoverzicht, bevindingen, metingen etc.) is voorhanden in het ontwerp
Kerndossier. Doordat deze informatie op een hoger detailniveau gestructureerd is, kan resultaat
informatie gekoppeld worden aan eerdere informatie (bijvoorbeeld behandelresultaat aan eerdere
klachten en bevindingen). Dit kan gebruikt worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek en
analyses en kan bijdragen aan een verbeterde voorspelling van resultaten als basis voor decision
support.
Het bouwblok ‘Alert’ is de basis voor het waarschuwen van de zorgverlener voor mogelijke
conflicterende situaties in de behandeling van de patiënt. Het bekendste voorbeeld hiervan is
medicatiebewaking, waarbij informatie met betrekking tot huidig medicatiegebruik, een nieuw
medicatievoorschrift, eventuele bekende allergie of intolerantie en eventuele conflicterende
condities van de patiënt gecombineerd worden, en een waarschuwing opleveren aan de
zorgverlener. Een ander voorbeeld is het voorkómen van dubbele verrichtingen, waarbij een nieuw
behandelplan naast bestaande orders en reeds uitgevoerde verrichtingen met bijbehorende
uitslagen kan worden gelegd. De manier waarop het nieuwe Kerndossier is opgebouwd, en de hoge
mate van informatiestructurering daarbinnen biedt vele aanknopingspunten voor verbetering ten
opzichte van de huidige situatie.

6.1.5

Inhoud Kerndossier

Met betrekking tot de inhoud van het Kerndossier geeft onderstaande tabel overzicht in hoeverre de
van te voren vastgestelde onderdelen in het ontwerp Kerndossier zijn opgenomen en waar.
Onderdeel
Voorgeschiedenis

Opgenomen in
Informatiebouwblok
Probleemoverzicht

Probleem- en of diagnoselijst
Complicatieregistratie
Allergieën, overgevoeligheden
en intoleranties
Kritieke gegevens (bloedgroep,
gebruik bloedverdunners etc.)

Probleemoverzicht/diagnose
Probleemoverzicht/complicatie
Allergie/Intolerantie

Metingen

Groep Objectieve Informatie

Alert

Toelichting
Probleem met status ‘niet
actief’ of ‘opgelost’

Deels zijn dit gegevens die
door decision support regels
en bijbehorende alarmering
naar de gebruiker
weergegeven moeten worden
Bevinding voor algemene
bevindingen, of een van de
uitgewerkte blokken voor
specifieke metingen, zoals
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Inpassing DBC registratie in
Kerndossier
Inpassing Medicatie in
Kerndossier

DBC registratie en deels in
Probleemoverzicht/diagnose
Medicatiegebruik, Medicatie
Toediening, Medicatie
Verstrekking, Medicatie
Voorschrift

Inpassing diagnostische
beelden en bijbehorende
verslagen in het Kerndossier
Inpassing gescande dossiers en
andere gescande documenten
in het Kerndossier
Medisch beleid en
behandeldoelstellingen
Behandelbeperkingen

TekstUitslag, Link naar
beelddata in Uitslag

Decursus

Visite

Actielijst (afspraken met
collega behandelaars en
verpleging)
Afspraken met patiënt, familie
en verwijzers

Aanvraagprocedures en
aanvraagsets
Aanvragen medebehandeling
en consult
Toestemmingsvereiste
(patiënttoestemming)

lichaamstemperatuur etc.
Diagnosecode is gerelateerd
aan DBC-code
Voor het medicatieproces is
ook Allergie/Intolerantie en
bepaalde Condities van de
patiënt (zwangerschap) van
belang en soms ook
Lichaamsgewicht (kinderen)
De beelden zelf zijn geen
onderdeel van het Kerndossier

Verwijsbrief

Behandelplan/behandeldoel
Behandelaanwijzing /
wilsverklaring
Probleemoverzicht

Subjectieve informatie en
Objectieve informatie,
Probleemoverzicht,
Behandelplan, Behandeldoel,
Order
-

Het verloop van een probleem
in de vorm van de decursus is
onderdeel van het
probleemoverzicht
Visite is een Contactmoment,
de informatie die hieruit voort
komt, kan sterk verschillen

Dit is een functionaliteit van
een applicatie op basis van
bijvoorbeeld Order of Uitslag

Behandelplan/behandeldoel,
Informed Consent,
Contactpersonen, Overdracht
brief
Order
Order

Voor externe zorgverleners
gaat dit via Brief/Overdracht

Informed Consent,
Behandelplan

Tabel 2 Validatie inhoud Kerndossier

6.2

Validatie tijdens implementatie en gebruik

De beste manier om het ontwerp Kerndossier inhoudelijk te valideren is een implementatie van het
ontwerp in een applicatie en vervolgens gebruikerservaring opdoen met deze implementatie. Bij
aanvang van het project is deze manier van validatie echter buiten scope geplaatst, omdat binnen de
tijdslijn van het project (en de opleidingsduur van de trainee) geen implementatie van een nieuw EPD
wordt gestart in het MST.
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Er zijn echter wel andere vormen van validatie toegepast op het ontwerp Kerndossier. Door de
iteratieve aanpak met het projectteam, de Klankbordgroep en de Statuscommissie is geprobeerd om
zoveel mogelijk gebruikerservaring mee te nemen in het ontwerp en de keuzes die daarin zijn
gemaakt. Hierdoor staat het ontwerp zo dicht mogelijk bij ondersteuning van het optimale
zorgproces, maar wordt ook nog realistisch en bruikbaar bevonden door de zorgverleners uit de
verschillende specialismen.
Uit eerste gesprekken met andere ziekenhuizen die zich voorbereiden op een nieuw EPD is naar
voren gekomen dat een vooraf opgestelde visie op samenwerking als onmisbaar gekenmerkt wordt.
Een ontwerp Kerndossier zoals voor MST is uitgewerkt biedt het kader waarlangs de
implementatievoortgang gemeten en bijgestuurd kan worden, maar ook het kader waarbinnen de
samenhang en kwaliteit van het implementatieresultaat ingevuld kan worden.
Ten opzichte van de huidige situatie in MST biedt het ontwerp Kerndossier de aanknopingspunten
om een significante stap vooruit te maken door een implementatie te realiseren van het ZIS/EPDlandschap op basis van het informatiemodel in het ontwerp Kerndossier. De basis ligt hier in de
beleidsafspraken dat de patiënt centraal staat in het zorgproces, dat er multidisciplinair
samengewerkt wordt in het zorgproces en in het denkproces (klinisch redeneren) en dat de
informatievoorziening dit optimaal ondersteunt volgens het informatiemodel dat hier is uitgewerkt.
Eerste gesprekken met EPD-leveranciers laten zien dat ook zij enthousiast zijn over een vooraf
gedefinieerde visie die als rode draad gebruikt kan worden tijdens de implementatie van een nieuw
EPD. Ook andere ziekenhuizen die in een vergelijkbaar traject zitten of op het punt staat te starten
met een EPD-implementatie tonen hun interesse voor het Kerndossier model dat is ontworpen en de
aanpak waarmee dat is gedaan.

47

7

Discussie en aanbevelingen

Zowel op het gebied van het uiteindelijke ontwerp als op het gebied van het project dat is uitgevoerd
zijn punten aan te dragen die discussie waard zijn. Dit hoofdstuk beschrijft deze discussiepunten en
aanbevelingen voor het vervolg van dit project en het ontwerp Kerndossier.

7.1

Ontwerp

7.1.1

Ontwerp Kerndossier

Tijdens de uitwerking van het ontwerp kerndossier is gefocust op welke rol informatie speelt in het
klinisch redenatieproces van de zorgverleners. Dit geeft differentiatie in rol van de verschillende
uitgewerkte informatieblokken. Op basis van dit verschil is een ordening van de informatieblokken
gemaakt. Een ander verschil dat naar boven is gekomen is het verschil in informatie tussen blokken
waarin de patiënt als subject een rol speelt (bijv. behandelbeperking en wilsverklaring) en de blokken
waarin de patiënt het object is van de informatie (bijv. bevindingen). Dit verschil is nog niet verwerkt
in het model, maar deze constatering is interessant om nader te bekijken.
In het ontwerp is het zorgproces zelf ontworpen. Er was bij aanvang van het project geen referentiezorgproces voorhanden. Hoewel het werkelijke zorgproces van een patiënt vaak verre van lineair
verloopt is er, omwille van overzichtelijkheid van het model bewust voor gekozen om het zorgproces
lineair weer te geven. Gedurende het project is door anderen ook gewerkt aan een referentiezorgproces, in het bijzonder in de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de Ziekenhuis
Referentie Architectuur (ZIRA). Interessant zou zijn om deze processen te vergelijken en de opgedane
kennis en ervaring vanuit MST te integreren met het ZIRA referentie-zorgproces. Ook in andere
standaarden zijn details naar voren gekomen tijdens de uitwerking van het informatiemodel
Kerndossier die wellicht verbeterd kunnen worden. Enkele voorbeelden: in het RDZ-model hangt
complicatieregistratie aan het domein operatie, wat naar mijn idee te beperkt is. In de SNOMED CT
codelijsten zou het toevoegen van context de veelal lange codelijsten naar mijn idee bruikbaarder
kunnen maken. Al met al nodigt het ontwerp Kerndossier uit om met de beheerders van de
toegepaste landelijke standaarden samen te kijken naar verdere optimalisatie van deze standaarden.
In het ontwerp Kerndossier is gefocust op de lagen ‘wet- en regelgeving’, ‘Beleid’, ‘Zorgprocessen’ en
‘Informatie’ van het Interoperabiliteitsmodel. Om daadwerkelijk het ontwerp Kerndossier in te zetten
tijdens de implementatie van een nieuw EPD en zo ook de lagen ‘Applicatie’ en ‘Systeem’ nader uit te
werken zou een mooi vervolg zijn van dit project. In het project is bewust gestuurd op het creëren
van een visie zonder deze te laten beperken door schermvoorbeelden of functionele
(on)mogelijkheden van een bepaalde applicatie. Een gevolg hiervan is echter dat de uitgewerkte visie
en het informatiemodel Kerndossier in de praktijk mogelijk niet implementeerbaar blijkt te zijn. De
visie kan dan gebruikt worden om een oplossing te zoeken die zo dicht mogelijk bij de gewenste
situatie ligt. Ook dit zie ik als vervolgstappen die naar aanleiding van dit project gezet zouden moeten
worden.
Wat daar mee samenhangt, is de vertaling van het informatiemodel naar wie welke informatie
wanneer gaat registreren/inzien/valideren etc. In het project is waar dat kon richting gegeven aan
wie wat mag/moet doen op basis van functies van medewerkers. Ook zijn zoveel mogelijk
praktijkvoorbeelden en situaties meegenomen in de beslissingen. De slag die echter nog gemaakt
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moet worden is de detailuitwerking van rollen/rechten die nodig is voor een applicatie, waarin ook
rekening gehouden wordt met het onderscheid tussen het reguliere proces en een spoedsituatie.
Ook de uitwerking op het niveau van logging-informatie valt buiten het ontworpen informatiemodel.
Om een applicatie in te kunnen richten, zal ook moeten worden uitgewerkt welke logging-informatie
wanneer vastgelegd gaat worden, bijvoorbeeld wie wanneer inlogt of registratie/wijzigingen doet.
Binnen het ontwerp is zoveel mogelijk vastgelegd welke informatie de patiënt zelf zou mogen
invoeren en welke van deze informatie vervolgens door een arts gevalideerd moet worden. Het
ontwerp Kerndossier biedt ruimte om de stap te maken naar samenwerking met de patiënt in het
zorgproces, en Shared Decision Making. Om dit echter in de praktijk ook goed vorm te geven is meer
nodig dan een informatiemodel dat dit ondersteunt. Er zijn organisatorische zaken die hiervoor
geregeld moeten worden (bijv. invoerstations of portaal voor patiënten, met ondersteuning indien
nodig/gewenst etc.), zaken op procesniveau, dat de patiënt op het juiste moment gegevens kan
vastleggen, hierop geattendeerd wordt en dat het interne proces daarop aansluit, maar ook een
applicatie die de patiënt als zelfstandige rol kan verwerken.
Het ontwerp Kerndossier biedt ruimte aan alle informatie die ziekenhuisbreed wordt gebruikt en
vastgelegd. Meer specialistische informatie valt buiten scope, maar het is aan te bevelen om deze op
gelijke wijze en binnen hetzelfde kader te ontwerpen.
Elk ziekenhuis moet allerlei informatie aanleveren naar externe partijen. De basis van veel van deze
aanleveringen ligt in de informatie in het Kerndossier. Interessant zou dan ook zijn om vanuit de
landelijke aanleveringssets te kijken welke indicatoren bij welke informatie in het Kerndossier horen
en ook daar een structuur voor definiëren.

7.1.2

Klinisch redeneren

De tegenstelling tussen het idee van de papieren map die van de zorgverlener is als dossier en
tegenwoordige digitale registratie in teamverband in een Kerndossier is groot. Aangezien veel
zorgverleners nog ervaring hebben met de papieren situatie vanuit hun opleiding en ervaring, en
weinig ervaring hebben met een modern digitaal en gedeeld dossier, heeft dit in de discussies met de
klankbordgroep af en toe beperkend gewerkt. Door in de discussie de praktijk en de problemen waar
zorgverleners dagelijks tegen aanlopen te brengen naar hoe dat beter zou moeten en waar proces en
informatie dan aan zou moeten voldoen, ging het conceptuele idee van gezamenlijke dossiervoering
in een nog onbekende applicatie steeds meer leven en kreeg het benodigde informatiemodel steeds
meer vorm. Ook levert deze aanpak een beter onderbouwde informatielaag op, inclusief gemaakte
afspraken over de toekomstige werkwijze, waarin voor MST wezenlijk nieuwe keuzes zijn gemaakt.
De aanpak die gehanteerd wordt door veel softwareleveranciers slaat de samenhang tussen klinisch
redeneren en het informatiemodel echter vaak over, en probeert de applicatie in te richten op basis
van het bestaande datamodel dat weinig op maat gemaakt kan worden. Het zou interessant zijn om
deze tegenstelling nader te onderzoeken.

7.1.3

Relevantie voor anderen

Het ontwerp Kerndossier is ontwikkeld samen met zorgverleners van het MST voor een nieuwe
situatie in het MST. Aangezien het model gebaseerd is op landelijk geaccepteerde standaarden en
gebruik heeft gemaakt van het model van klinisch redeneren wat niet voorbehouden is aan MST, is
het aannemelijk dat het ontwerp in grote lijnen relevantie heeft voor andere ziekenhuizen. Binnen
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het samenwerkingsverband van topklinische ziekenhuizen waar MST bij is aangesloten (Santeon) is
het ontwerp Kerndossier gepresenteerd en positief ontvangen.
Uit ziekenhuizen die net de implementatiefase van hun nieuwe EPD achter de rug hebben, zijn de
geluiden te horen dat zonder een van tevoren opgestelde visie en kader de implementatie bij eerste
gebruik tegenvalt en er nog veel hersteld moet worden. Dit toont aan dat er behoefte is aan een
vooraf opgestelde visie. Of het ontwerp Kerndossier deze rol kan vervullen kan echter pas
vastgesteld worden door het te gebruiken bij een implementatie. Het is echter aannemelijk
aangezien het ontwerp Kerndossier nu al nuttig blijkt in de discussie over aanpassingen in het huidige
EPD-landschap in MST.

7.1.4

Wetgeving

Een van de eisen aan het ontwerp Kerndossier is dat het voldoet aan wet- en regelgeving. Tijdens de
discussies met de Klankbordgroep en de Statuscommissie zijn verschillende onderwerpen besproken
waarin naar voren kwam welke praktische bezwaren of consequenties soms vastzitten aan bepaalde
wet- en regelgeving, maar ook in hoeverre de technologisch ontwikkeling de huidige wetgeving
voorbij gestreefd is, waardoor de wet op sommige gebieden achterhaald is.
Zo heeft de patiënt recht op inzage in zijn dossier. Deze verwoording stamt nog uit de tijd dat het
dossier een stapel papieren was, bijeengehouden door een map. Indien de patiënt zijn dossier wilde
inzien, ging de betreffende hoofdbehandelaar samen met de patiënt in de map kijken, en bij vragen
vanuit de patiënt over de informatie in de map, was de arts beschikbaar om die te beantwoorden. In
het geval van een gedeeld Kerndossier geldt deze wet ook, echter de uitvoering in de praktijk is
lastiger: technisch gezien is het relatief eenvoudig om de patiënt toegang te geven tot zijn
Kerndossier, maar snapt hij dan de informatie die hij zelf bekijkt (medische termen) en kan hij die op
waarde schatten (wat is de status van informatie en is de informatie gevalideerd) en betekent dit
geen verschraling van de interactie met de zorgverlener?
Een ander voorbeeld is het feit dat voor de verwijzing van de patiënt juridisch gezien een document
nodig is (de verwijsbrief). Technisch gezien is het al mogelijk om de verschillende onderdelen van
informatie die in de verwijsbrief zitten, digitaal uit te wisselen tussen systemen. Het document is dan
een digitaal bericht. Na overnemen van de relevante informatie is dit bericht medisch gezien niet
meer nodig, maar juridisch gezien moet ‘het document’ bewaard worden, of zoals de wet voorschrijft
‘opgenomen worden in het dossier’. Ook deze tekst stamt uit de tijd van het papier en is moeilijk in
praktijk te brengen voor digitale berichten, die door mensen vaak weer niet te lezen/begrijpen zijn.

7.2

Project

7.2.1

Organisatie

Gedurende het project Kerndossier is bewustzijn en bekendheid gecreëerd voor het informatiemodel
Kerndossier, maar ook voor de veranderingen die nodig zijn in de organisatie om goede
samenwerking en afspraken hierover te bewerkstelligen. Binnen MST is er nu geen overkoepelend
orgaan dat toezicht houdt op informatie die ziekenhuisbreed nodig is of op samenhang tussen de
applicaties en processen die ziekenhuisbreed gebruikt worden. Hier is mandaat, draagvlak en budget
voor nodig. Vanuit de praktijk en ook vanuit literatuur(Vroege, June 2015) is bekend dat er vaak een
gat zit tussen hoe een applicatie gebruikt zou moeten worden (welke informatie hoort in welk veld)
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en het daadwerkelijke gebruik. Het advies dat binnen dit project opgeleverd is geeft onder andere
richting aan hoe de verbeterslag op dit gebied aangepakt kan worden.
Om het informatiemodel Kerndossier goed te gaan gebruiken in MST is ook een cultuurverandering
nodig. Medewerkers moeten leren elkaar aan te spreken op gedrag en ook bereid zijn om moeite te
doen voor andere medewerkers in het zorgproces. Zo zal de eerste zorgverlener in de keten
bijvoorbeeld alle ‘Algemene screening’ blokken moeten registeren indien die nog niet bekend zijn
van een patiënt, zodat de rest van de zorgverleners daarna daarvan kan profiteren, en slechts de
informatie hoeft te valideren of aan te vullen. Om deze cultuurverandering voor elkaar te krijgen, kan
gekeken worden naar welke stimulans er gecreëerd kan worden voor het doen van extra inspanning.

7.2.2

Klankbordgroep

De samenstelling van de Klankbordgroep dekt achteraf gezien niet de complete set aan specialismen
binnen MST. Om te kunnen starten is gekozen om met een beperkt aantal zorgverleners te beginnen
en de groep is gedurende het project aangevuld waar dat kon. De context binnen MST (verhuizing en
in gebruik name nieuwbouw) heeft er mede voor gezorgd dat deze samenstelling ook het hoogst
haalbare was voor nu. Interessant is dan ook om te onderzoeken in hoeverre het model ook door nog
niet betrokken specialismen gedragen wordt. De eerste reacties in de kernstaf van het MST
(adviesraad waarin alle vakgroepen zijn vertegenwoordigd) zijn echter al positief. De behoefte aan
beleid en standaardisatie van informatie wordt herkend en de fundamentele verandering naar een
probleemgeoriënteerd dossier wordt gesteund.

7.2.3

EPD-programma

Het ontwerp Kerndossier is een onderdeel van het EPD-programma. De projecten voor de andere
vier domeinen (processen, KPIs en BI) zijn net opgestart of moeten nog opgestart worden. Het traject
rondom het Kerndossier loopt dus voorop. Dit biedt aan de ene kant de mogelijkheid voor de andere
trajecten om te leren van de ervaringen binnen het project Kerndossier en om gebruik te maken van
de ontwerpaanpak. Aan de andere kant geeft dit ook mogelijke risico’s: de resultaten en de visies van
de andere trajecten moeten wel een geheel gaan vormen. De programmadirectie zal hier goed voor
moeten waken gedurende de looptijd van de andere trajecten.

7.2.4

Kennisborging

Het ontwerp Kerndossier is gebaseerd op het zorgproces, klinisch redeneren, samenwerking, een
procesbenadering, modellen en standaarden uit de theorie en praktijk, begrip van semantiek, syntax
en pragmatiek en in afstemming met verschillende belanghebbenden tot stand gekomen. Om de
kennis te borgen die nodig is voor de verdere ontwikkeling en implementatie van het Kerndossier en
deze visie uit te dragen, is een minimaal kennisniveau nodig binnen MST, zowel op het gebied van
zorgprocessen, klinisch redeneren als informatiemanagement. Dit betekent minimaal dat
medewerkers in de Klankbordgroep en Statuscommissie voldoende tijd en aandacht moeten krijgen
voor dit onderwerp, dat dit ook gedragen wordt door leidinggevenden, maar ook dat het MST
medewerkers met de juiste opleiding (bijvoorbeeld de opleiding tot Klinisch Informaticus) en ervaring
binnenhoudt/binnenkrijgt.
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7.3

Aanbevelingen

Samengevat wil ik vanuit mijn rol als Klinisch Informaticus de volgende aanbevelingen doen:
-

-

Het ontwerp Kerndossier zou opvolging moeten krijgen, minstens op de volgende gebieden:
o Verpleegkundig proces
o Aansluiting bij meer specialistische informatie
o Zorgproces lineair of netwerk (samen met traject Processen in EPD-programma)
o In gebruik name in MST binnen het huidige EPD-landschap
Er zijn vanuit de organisatie aanpassingen nodig op het gebied van:
o Overkoepelende regie op het EPD-landschap en informatie
o Controle en bijsturing op gebruik van applicaties en informatie
o Kennisborging over informatie
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Conclusie

Als onderdeel van het veranderprogramma ter voorbereiding op het nieuwe EPD van Medisch
Spectrum Twente is het informatiemodel ontworpen voor het Kerndossier. Op basis van in Nederland
geaccepteerde standaarden is een nieuw informatiemodel ontworpen dat past op het interne
zorgproces van het MST. In dit model is uitgegaan van het zorgproces dat de patiënt doorloopt met
daaronder het klinisch redeneren van de zorgverleners in dit zorgproces. Gedurende het proces
ontstaat informatie die een verschillende rol in het denkproces speelt: Subjectieve Informatie,
Objectieve Informatie, Informatie ten behoeve van Evaluatie en informatie rondom het Plan (SOEP).
Deze benadering geeft meer inzicht in welke rol bepaalde informatie speelt, en biedt betere
aanknopingspunten voor het voeren van gesprekken over de abstracte informatielaag met
zorgverleners. Het ontworpen informatiemodel Kerndossier sluit nauw aan bij de NFU
zorginformatiebouwstenen voor overdracht van informatie. Het ontwerp is zo goed mogelijk
gevalideerd gedurende het proces, door continue afstemming met het projectteam, de
klankbordgroep en validatie door de Statuscommissie van MST.
Naast het ontwerp Kerndossier is een Kader opgeleverd met uitgangspunten voor het Kerndossier en
een Advies dat beschrijft hoe het ontwerp aangepast kan worden in de toekomst, hoe het toegepast
kan worden op het huidige applicatielandschap en bij implementatie van het nieuwe EPD. Ook bevat
het advies een beschrijving welke organisatorische veranderingen nodig zijn om optimaal gebruik te
gaan maken van het ontwerp. Op alle opgeleverde producten is akkoord verkregen door de interne
Statuscommissie van MST.
Het project is succesvol afgerond binnen de gestelde tijd en voldoet aan het vooraf opgestelde
programma van eisen. Toch is er nog ruimte voor verdieping van het ontwerp, bijvoorbeeld met de
informatie die een rol speelt in het verpleegkundig proces. Ook nodigt het ontwerp Kerndossier uit
om met de beheerders van de toegepaste landelijke standaarden samen te kijken naar verdere
optimalisatie van de landelijke standaarden.
Gedurende het project is een ontwerpaanpak uitgeprobeerd en verfijnd die het mogelijk maakt om
een informatiemodel samen met zorgverleners en informatiedeskundigen te ontwerpen. De
ontwerpaanpak heeft voor bewustwording en draagvlak gezorgd bij de betrokken zorgverleners. Het
project als geheel is positief ervaren door de betrokken zorgverleners en heeft naast bewustwording
bij hen, ook bekendheid en bewustwording binnen de organisatie gecreëerd.
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Reflectie

Dit eindverslag beschrijft het jaarproject Ontwerp kerndossier voor MST dat ik heb uitgevoerd voor
mijn opleiding tot Klinisch Informaticus. Binnen dit project ben ik in de rol van Klinisch Informaticus
zowel projectleider als ontwerper geweest. Daarnaast heb ik kunnen werken aan mijn persoonlijke
leerdoelen die ik heb opgesteld aan het begin van de opleiding. Dit hoofdstuk beschrijft mijn
persoonlijke reflectie op deze aspecten.

9.1

Ontwerpaspecten

Vanuit de opleiding wordt het gebruik van het operabiliteitsmodel gestimuleerd. Binnen het project
Kerndossier is het me gelukt om dit model goed toe te passen. Het heeft richting gegeven aan de
discussies met de klankbordgroep, het heeft me geholpen uit te leggen aan zorgverleners wat een
Klinisch Informaticus bijdraagt aan de discussie op het informatieniveau en dat de bijdrage vanuit het
zorgproces van henzelf juist op een andere laag betrekking heeft. Dit gaf samenhang en afbakening
in het project. Hoewel ik eerder van mening was dat het model erg abstract is, heb ik door het
toepassen van het model in de praktijk de meerwaarde direct ervaren.
Het ontwerpproces zoals dat door de Technische Universiteit Eindhoven wordt gezien, staat
weergegeven in Figuur 16. Het project Kerndossier heeft echter niet de stappen van dit model netjes
lineair doorlopen, en ook niet alle stappen kunnen doorlopen binnen het tijdspad van de opleiding.
Het model heeft mij echter wel geholpen om me bewust te zijn van in welke fase het project zich
bevond, om zo te kunnen experimenteren met verschillende competenties die bij de verschillende
stappen passen. In de analyse/concepten fase voor elk informatieblok heb ik veel kunnen oefenen
met informatie ophalen bij anderen en de methode ‘Luisteren, Samenvatten, Doorvragen’. In de
ontwerpkeuze fase heb ik juist meer kunnen oefenen met belangen bij elkaar brengen, maar ook met
het forceren van een beslissing en het vasthouden aan mijn eigen standpunt, zonder dat dit
conflicten oplevert.

Figuur 16 Ontwerpproces TUe

Ten behoeve van het uiteindelijke ontwerp zijn veel beslissingen en afwegingen gemaakt op
verschillende abstractieniveaus van het ontwerp. Vooraf zijn echter geen duidelijk maatstaven of
criteria gedefinieerd waaraan beslissingen moesten voldoen. Ik heb dit opgelost door met de
betrokken partijen veel af te stemmen en alle verwachtingen te blijven managen, maar ook door zelf
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de rode draad door het gehele ontwerp te blijven bewaken. Achteraf gezien waren enige van tevoren
gedefinieerde kaders op dit gebied wellicht handig geweest.
Door de iteratieve aanpak in het project groeide het ontwerp gedurende het project, maar ook de
groep betrokken medewerkers groeiden in hun rol, inclusief ikzelf. Ik heb gemerkt dat ik de eerste
bijeenkomsten nog vrij onzeker was over mijn rol als Klinisch Informaticus (een nog onbekende rol in
MST) en gedurende het project heb ik daar meer zekerheid in gekregen, zowel inhoudelijk maar ook
wat betreft de positie die ik inneem als Klinisch Informaticus ten opzichte van de zorgverleners.

9.2

Project management

Hoewel de betrokken zorgverleners van huis uit weinig bekend zijn met de gekozen
projectmanagementmethode, is het toch gelukt om via een strakke projectplanning het project te
managen. Ik heb bewust gekozen om de zorgverleners zo min mogelijk te belasten met
projectterminologie. Ook de rapportagestructuur heb ik goed op maat kunnen maken voor het
project en ook afgestemd op de verschillende fasen van het project.
De beschikbaarheid van medewerkers was gedurende het project een grote uitdaging. Hoewel de
zorgverleners in de loop van het project steeds meer betrokkenheid toonden en het belang steeds
meer gingen inzien en uitdragen, is het bijna geen enkele bijeenkomst gelukt om iedereen aanwezig
te hebben. Toch is het gelukt om iedereen ook inhoudelijk aangehaakt te houden. Slechts een enkele
keer heb ik als projectleider discussies moeten stoppen, omdat die reeds in een andere samenstelling
uitgebreid gevoerd waren. De zorgverleners konden naar mijn idee goed omgaan met de ‘gaten’
door afwezigheid, en toonde op dit soort momenten hun vertrouwen in de projectleider en de groep
dat als iets eerder behandeld was, het dan ook tot een goede uitkomst was gekomen.
Gedurende het project hebben zich ook enkele risico’s voorgedaan voor de projectvoortgang (zie
Bijlage 3 – Risico-inventarisatie). Ik heb gemerkt dat ik van nature goed ben in het aanvoelen van
risico’s en ze daardoor vaak in een vroeg stadium weet op te lossen. Geen enkel risico heeft dan ook
grote problemen opgeleverd.
Vanuit eerdere betrekkingen heb ik veel ervaring als projectleider, maar altijd vanuit de
leverancierskant. In dit project heb ik ervaring op kunnen doen hoe het is om aan de
eindgebruikerkant te staan als projectleider. Ik heb gemerkt dat mijn rol als adviseur me daar goed af
gaat, en het werken vanuit een gezamenlijk belang mij veel energie geeft. Ook de combinatie tussen
ontwerper en projectleider is me goed afgegaan, hoewel af en toe de ontwerper in mij nog wel meer
had willen uitzoeken en afwegen, en de projectleider zich moest conformeren aan de planning.

9.3

Persoonlijke reflectie

Als klinisch informaticus in opleiding wordt verwacht dat je de bruggenbouwer en verbinder bent
tussen de domeinen ‘Zorg’, ‘Besturing’ en ‘ICT’. Ik heb gedurende mijn opleiding deze rol goed
kunnen oppakken, vooral in het project Kerndossier waar deze gebieden alle drie nadrukkelijk aan
bod zijn gekomen.
Ik heb inhoudelijk veel geleerd, vooral van de vele voorbeelden uit de praktijk van de zorgverleners
en heb ook veel plezier gehad in het schakelen tussen het begrijpen van alle medische terminologie
in de discussies en het proberen te begrijpen van het punt dat doormiddel van de medische
terminologie werd gemaakt. Ik ben enorm gegroeid in een aantal professionele vaardigheden, zoals
55

het sturen van een groep, het objectiever zijn, het minder veroordelen van zaken die niet kloppen of
goed gaan en nog meer doorvragen en begrijpen. Juist doordat deze vaardigheden me makkelijker
afgaan, vind ik het ook steeds leuker om te doen en krijg ik er energie van!
Ik heb ervaring kunnen opdoen met artsen en hoe zij naast hun drukke werkzaamheden en zware
verantwoordelijkheid, toch tijd maken voor nieuwe zaken buiten hun expertise zoals
informatiemodellen. Ik heb gemerkt dat dit ook bepaalde aanpak vergt, namelijk duidelijke en korte
input waar uit ervaring op gereageerd kan worden.
Binnen het MST is de positie van Klinisch Informaticus in opleiding relatief onbekend. Soms heb ik dit
in mijn voordeel kunnen uitleggen, bijvoorbeeld doordat MST een opleidingsziekenhuis is kon ik
doordat ik in opleiding ben veel vragen en mocht overal meekijken. Ik heb af en toe ook nadeel
gehad van het feit dat de functie onbekend is en van het feit dat de toevoeging ‘in opleiding’ de
indruk kan geven dat je niet deskundig bent. Ik denk dan ook dat ik met de goede uitvoering van
project Kerndossier niet alleen mezelf maar ook de functie Klinisch Informaticus op de kaart gezet
heb in MST.
Al met al heeft het project Kerndossier mij een unieke ongefilterde kijk gegeven in de wereld van de
zorgverleners en de samenwerking in het ziekenhuis in het algemeen en de rol die informatie daarin
speelt. Daarnaast heb ik de zorgverleners mee kunnen nemen in de voor hun onbekende wereld van
informatiemodellen door vanuit ons gezamenlijk belang te vertrekken: goede en veilige zorg voor de
patiënt.

9.3.1

Leerdoelen opleiding

In het project Kerndossier heb ik aan bijna al mijn leerdoelen voor de opleiding tot Klinisch
Informaticus kunnen werken. Alleen leerdoel 1d (Techniek van medisch apparatuur en de
normen/processen hieromheen) is nauwelijks aan bod gekomen in dit project, maar de andere
leerdoelen allemaal wel. Vooral de doelen op het gebied van professionele vorming heb ik goed
aandacht kunnen geven in het project Kerndossier. Ik ben zelf vooral trots op de groei die ik heb
gemaakt op het gebied van leren andere mensen mee te krijgen, te overtuigen en soms ook een
confrontatie aan te gaan om dit voor elkaar te krijgen, zonder dat dit in conflict eindigde. Ik ben
steeds meer in de rol van Klinisch Informaticus gegroeid en voel me daar ook steeds meer op mijn
gemak. Hieronder een overzicht van de leerdoelen die ik aan het begin van de opleiding voor mezelf
op een rij heb gezet:
Ontwerpen

1. Modellen voor ontwerpen vanuit het curriculum leren toepassen en gebruiken in de praktijk
(vooral binnen jaarproject) en waar mogelijk een standaard aanpak en structuur voor MST
definiëren
2. Proces en aanpak van ontwerpen van bestaande applicaties/functionaliteit binnen het MST
leren kennen (vooral binnen kleinere projecten)
3. Organisatiestructuur en –cultuur van het MST leren kennen en daar waar nodig de
ontwerpen en het ontwerpproces op aanpassen binnen projecten, waarbij ook rekening
gehouden wordt met beheer, eindgebruikers en de (meer)waarde voor de patiënt
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Kennis

1. Ik wil kennis opdoen op het gebied van:
1. Zorgprocessen en informatiebeleid daarbinnen, waarbij ook gekeken wordt vanuit
het patiëntoogpunt en meerwaarde voor de patiënt
2. Specifieke zorgapplicaties leren kennen op voldoende niveau
3. Procesmodellering en optimalisatie, op bedrijfsprocesniveau en ook op
informatiestroomniveau
4. Techniek van medisch apparatuur en de normen/processen hieromheen
2. Ik wil mijn huidige kennis uitbreiden op het gebied van:
1. (Inter-)nationale ontwikkelingen op gebied van informatie en zorgapplicaties
2. Kwaliteitseisen en kwaliteitstoetsing in de praktijk
3. Ontwerp- en verandermodellen en hoe deze toe te passen
Professionele vorming

1. Leren hoe en wanneer ik verschillende rollen kan/wil spelen (analistentaken /
(project)leiderstaken) en welk standpunt ik wil/kan innemen als Klinisch Informaticus
2. Leren hoe mensen mee te krijgen en welke stappen een rol spelen bij verandermanagement
3. Minder onnodig kritisch zijn voor mezelf en anderen en genieten van de rit ergens naartoe
4. Leren hoe de cultuur in MST en ziekenhuizen in het algemeen is en hoe ik daarbinnen kan
handelen en resultaten kan behalen
5. Leren meer te confronteren/forceren of bewust toe te geven en leren hoe ik kan
onderhandelen en resultaten kan halen in een (bijna) conflictsituatie
6. Zorgen dat ik zowel vanuit expertise advies kan geven maar ook vanuit mijn positie als
Klinisch Informaticus (en dus zorgen dat deze positie bekend is)
7. Ontwikkelen van kennis van zorgprocessen, -apparatuur, -systemen en –ethiek en hoe
daarover optimaal te communiceren met zorgverleners

57

10

Referenties

AHIMA. (2012). Problem Lists in Health Records: Ownership, Standardization, and Accountability.
Opgeroepen op 2016, van www.ahima.nl: http://bok.ahima.org/PdfView?oid=106339
Banning, M. (2008). A review of clinical decision making: models and current research. Journal of
Clinical Nursing , 187-195.
Cameron, S. (2002). Learning to Write Case Notes Using the SOAP Format. Journal of Counseling &
Development , 286-292.
Jong, J. d. (2007). Klinisch Redeneren. In J. d. Jong, Interne Geneeskunde 5e druk (pp. 21-36). Bohn
Stafleu van Loghum.
KNMG. (2016). Van wet naar praktijk: implementatie van de WGBO deel 2 - informatie en
toestemming. Opgeroepen op mei 2016, van Informed Consent:
http://www.knmg.nl/web/file?uuid=913e4823-656f-4283-a29c-281ce055e131&owner=a8a9ce0ef42b-47a5-960e-be08025b7b04&contentid=37328&elementid=2654927
Lumen. (sd). http://www.lumen.luc.edu/lumen/MedEd/MEDICINE/subint/POMR.pdf. Opgeroepen op
2016, van Problem-oriented medical record (POMR).
MST - BIM & ICT beheer. (2014, December 8). Architectuurprincipes. Medisch Spectrum Twente.
MST - EPD-programma. (2015). Implementatiekaders MST-EPIC. Medisch Spectrum Twente.
MST - Medisch Stafbestuur (MSB). (2016, Mei 17). Beschrijving Patientdossier. Interne code: BD011916 . Medisch Spectrum Twente.
MST - Medisch Stafbestuur (MSB). (2015, Mei 17). Handleiding Medisch Dossier. interne code: HL011925 . Medisch Spectrum Twente.
MST - Stafdienst Kwaliteit en Veiligheid. (2015, Februari 5). Handleiding Digitale Statusvoering (DSV),
Verpleegkundig deel. Interne code: HL-006449 . Medisch Spectrum Twente.
MST - Statuscommissie. (2014, juli 28). Beleidsuitgangspunten Patientdossier. Interne code: BD004137 . Medisch Spectrum Twente.
Nederlands Huisartsen Genootschap. (2009). Richtlijn Adequate Dossiervorming met het Elektonisch
Patientendossier (ADEPD). Opgeroepen op 2016, van www.nhg.org
Nederlandse Federatie van Universitaire Ziekenhuizen. (2015). Klinische Bouwstenen /
Zorginformatiebouwstenen. Opgeroepen op 2016, van Wiki Zorginformatiebouwstenen:
http://wiki.klinischebouwsteen.nl/wiki/Zorginformatiebouwstenen
Nictiz. (2015). Referentie Domeinen Model Ziekenhuizen versie 2.2. Opgeroepen op 2016, van
https://www.nictiz.nl/Paginas/Referentiedomeinenmodel-ziekenhuizen.aspx .
Onna, M. v., & Koning, A. (2010). De Kleine Prince 2 - Gids voor projectmanagement. Den Haag:
Academic Service.

58

Salmon, P. (1996). Taking the problem oriented medical record forward. AMIA , 463-467.
Stigchel, B. v. (2016, 05 11). ZIRA online. Opgeroepen op 06 2016, van Ziekenhuis Referentie
Architectuur: https://sites.google.com/site/zirawiki/
University of Newcastle. (2009). Clinical Reasoning Instructor Resources. Opgeroepen op 2016, van
http://www.newcastle.edu.au/__data/assets/pdf_file/0010/86536/Clinical-Reasoning-InstructorResources.pdf.
Vroege, H. (June 2015). Electronic Medical Record Adoption in Dutch Hopitals. Amsterdam: University
of Amsterdam.
Weed, L. (sd). Opgehaald van
http://www.lumen.luc.edu/lumen/MedEd/MEDICINE/subint/POMR.pdf

59

11

Afkortingen

BI
BIV
DBS
DSV
CMIO
CNIO
EHR
EPD
EVS
FS
HASP
ICT
IM
ISO
KNMG
KPI
MCS
MDO
MSB
MSO
MST
NFU
PID
POMR
PRINCE 2
PvE
RACI
RDZ-model
RIS
RvB
SC
SEH
SNOMED CT
SOEP
TUe
UML
Wbp
WGBO
ZIRA
ZIBs
ZIS

Business Intelligence
Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid
Document Beheer Systeem
Digitale Status Voering
Chief Medical Information Officer
Chief Nurse Information Officer
Electronic Health Record
Elektronisch Patiënten Dossier
Elektronisch Voorschrijf Systeem
Functionele specificatie
Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist bij verwijzing
Informatie- en communicatietechnologie
Informatiemanager
Information Security Officer
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
Kritieke Proces Indicator
Medical Computer Systems
Multidisciplinair Overleg
Medisch stafbestuur
Medical Safety Officer
Medisch Spectrum Twente
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
Project Initiation Documentation
Problem-Oriented Medical Record
PRojects IN Controlled Environments
Programma van Eisen
Responsible, Accountable, Consulted, Informed
Referentie Domeinenmodel Ziekenhuizen
Radiologie Informatie Systeem
Raad van Bestuur
Statuscommissie
Spoed Eisende Hulp
Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms
Subjectief, Objectief, Evaluatie, Plan
Technische Universiteit Eindhoven
Unified Modeling Language
Wet bescherming persoonsgegevens
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
Ziekenhuis Referentie Architectuur
Zorginformatiebouwstenen
Ziekenhuis Informatie Systeem
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Bijlage 1 – Resultaat Inventarisatie
Epic lijst MCL

Vumc / AMC

EPIC lijst Radboud

basis persoonsgegevens

patiëntadministratieve gegevens

AlcoholGebruik

verwijsgegevens

afspraken

Alert

reden van consult

reden van consult

AllergieIntolerantie

vitale gegevens

verwijsgegevens

BarthelIndex

probleemlijst-DBC

medicatie

BehandelAanwijzing

DBC zorgtraject

medische voorgeschiedenis

Betaler

medische voorgeschiedenis

chirurgische voorgeschiedenis

Burgerlijke staat

chirurgische voorgeschiedenis intoxicaties

Contact

implantaten

allergieregistratie

Contactpersoon

patiënt consent

tractus anamnese

DrugsGebruik

familie anamnese

lichamelijk onderzoek

Familieanamnese

tractus anamnese

speciële anamnese

FunctioneleOfMentaleStatus

speciële anamnese

familie anamnese

Levensovertuiging

lichamelijk onderzoek

sociale anamnese

MedicatieGebruik

allergieregistratie

functionele status/ aanvullende gegevens MedicatieToediening

intoxicaties

biometrie en vitale gegevens

MedicatieVerstrekking

behandelaanwijzingen

basisset screening en scores

MedicatieVoorschrift

isolatie-status

vochtbalans en IV beoordeling

MedischHulpmiddel

ontslagplanning

zwangerschapsmarkering

Nationaliteit

sociale situatie

probleemlijst/zorgpaden

Opleiding

anamnese

conclusie en beleid

OverdrachtConcern

informatie en eigendommen

behandelplan

OverdrachtGeplandeZorgActiviteit

VMS vragen

adviezen aan de patiënt

OverdrachtLaboratoriumUitslag

rapportage verpleegkundige

complicatieregistratie

OverdrachtVerrichting

LDA's (Lines, Drains, Airways)

WGBO/toestemming

Patiënt

vochtbalans

bezwarenregistratie

TabakGebruik

overlijden gegevens

MDO

Vaccinatie

checkOK

ICC

Wilsverklaring

patiënt in studie

isolatie en infectiepreventie

Woonsituatie

order beleid

behandelaanwijzing

Zorgaanbieder

bezoekinformatie

overlijdensgegevens

Zorgverlener

correspondentie

wilsbeschikking

medicatie

donorregistratie

notitie

overzicht behandelaren

orders
taken
planning
smartset
thuismedicatie
mijnBerichten
resultaten
Tabel 3 Inventarisatie EPIC ziekenhuizen
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NFU ZIBs

RDZ zorg (informatie objecten)

RDZ zorg (bedrijfsactiviteiten)

Ademhaling

Anamnese

aanvragen aanvullend onderzoek

AlcoholGebruik

aanlevering

aanvragen collegiaal consult

Alert

aanvraag extern consult

activiteiten in andere behandeling

AllergieIntolerantie

anesthesieverslag

afleveren/verstrekken medicatie

BarthelIndex

behandelplan

BehandelAanwijzing

collegiaal consult

Betaler

complicatie

Bloeddruk

contra-indicatie

afnemen anamnese
afnemen verpleegkundige
anamnese / lichamelijk onderzoek
beoordelen resultaat collegiaal of
extern consult
beoordelen uitslag (aanvullend of
zelf) onderzoek

BurgerlijkeStaat

decursus

beoordelen verwijzing

Contact

diagnose

bepalen behandelplan

Contactpersoon

dieet

bereiden medicatie

DrugsGebruik

bewaken van medicatie

Familieanamnese

exitgesprek
Informatieobjecten andere
behandeling

FunctioneleOfMentaleStatus

informed consent

GlascowComaScore

medicatie inventarisatie

evalueren zorg
interpreteren resultaat aanvullend
onderzoek

Hartfrequentie

medicatieAflevering

Levensovertuiging

medicatieOpdracht

LichaamsGewicht

medicatieToediening

LichaamsLengte

medicatieVoorschrift

opstellen verslag operatie
registreren basis medische
gegevens

LichaamsTemperatuur

medicijn

toedienen medicatie

MedicatieGebruik

nazorg

MedicatieToediening

onderzoek

MedicatieVerstrekking

onderzoeksverslag

uitvoeren aanvullend onderzoek
uitvoeren behandeling tijdens
consult
uitvoeren lichamelijk onderzoek /
waarnemen lichaamsfuncties

MedicatieVoorschrift

ontslag

uitvoeren operatie

MedischHulpmiddel

operatie

uitvoeren pre-operatieve screening

Nationaliteit

operatief verslag

uitvoeren therapie

O2Saturatie

overdrachtsinformatie

vaststellen diagnose

Opleiding

overlijdensakte

vaststellen overlijden

OverdrachtConcern

patiënt (basis medische gegevens)

vaststellen verpleegplan

OverdrachtGeplandeZorgactiviteit

referentiedata

verwerken voorschrift

OverdrachtLaboratoriumUitslag

resultaat extern consult

verzorgen patiënt

OverdrachtTekstUitslag

therapie

OverdrachtVerrichting

uitslag onderzoek

voorbereiden operatie
voorlichten patiënt en vaststellen
informed consent

Patiënt

uitwisselingsinformatie

voorschrijven medicatie

Pijnscore

verpleegkundig dossier

Polsfrequentie

verpleegkundige anamnese

TabakGebruik

verpleegplan

Vaccinatie

verrichting

controle behandeling

ontslaan patiënt
opstellen verslag en vrijgeven
resultaat
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Wilsverklaring

verslag pre-op screening

Woonsituatie

Verwijsinformatie

Zorgaanbieder

waarneming lichaamsfuncties

Zorgverlener

zorgpad
zorgproduct
zorgvraag

Tabel 4 Inventarisatie NFU en RDZ
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onderdelen/formulieren in DSV

specifieke registraties DSV

Visite

huiselijk geweld

revisie

transferpunt

lijnsepsis

registratie verpleegkundige

intake

registratie specialist

follow-up

besluit verpleegkundige

interventie

besluit specialist

operatie

stoma

bespreking / MDO

wond

acties

POWI (post-operatieve wond infecties)

beloop

pijn

assessment procedure

glaucoom
NIV (complicatieregistratie voor Nederlandse
Internisten Vereniging)

Lichamelijk onderzoek (speciële)
Lichamelijk onderzoek (algemeen)
conclusie

roken
MRSA/BRMO (methicilline-resistente Staphylococcus
aureus / bijzonder resistente micro-organismen)

anamnese (speciële)

metingen

anamnese (algemeen)

IVF (in-vitro fertilisatie)

onderzoek

groeicurve
pluis/niet pluis
toediening bloedproducten
PSA (Procedurele Sedatie en Analgesie)
voetscreening
dialyse / PD (Peritoneal dialyse)
chemotherapie
BarthelIndex

Tabel 5 Inventarisatie DSV
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CCR NL

CCR

WGBO

Allergieën en alarmen

payers

allergie

Behandelbeperkingen

advance directives

anamnese

Behandelplan

support

behandelend hulpverlener

Betrokken zorgverleners

functional status

beloop

Doorgemaakte ingrepen

problems

conclusie

Familie anamnese

family history

Functionele status

social history

correspondentie
doorgemaakte ziekte met implicaties voor de
toekomst (hepatitis B, Tuberculose, HIV)

Labresultaten

alerts

eventuele toevoegingen op verzoek van de patiënt

Medicatielijst

medications

gegeven informatie aan de patiënt

Medische apparatuur

medical equipment

gegevens naam van de huisarts

NAW gegevens

immunizations

genetische aandoeningen

Problemen / diagnoses

vital signs

ingebracht materiaal/protheses

Recente afspraken

results

lichamelijk onderzoek

Sociale anamnese

procedures

medicatiestatus/geneesmiddelen historie

Vaccinaties

encounters

NAW (naam adres woonplaats)

Verzekeringsgegevens

plan of care

onderzoekplan, behandelplan

Vitale parameters

healthcare providers

orgaandonor/recipiënt
patiëntidentificatie
resultaten
schriftelijke wilsverklaringen (euthanasieverklaring,
geen bloed toediening, donorcodicil)
toestemming van de patiënt bij risicovolle ingrepen
verrichtingen
Verzekerings- en financiële gegevens
voorgeschiedenis
vraagstelling
werkhypothese/differentiaaldiagnosen/diagnose

Tabel 6 Inventarisatie CCR en WGBO
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Bijlage 2 – Projectplanning
Opleiding
12-okt
05-nov
19-nov
03-dec
17-dec
21-jan
28-jan
08-feb
11-feb
10-mrt
17-mrt
31-mrt
11-apr
14-apr
19-apr
12-mei
17-mei
02-jun
07-jun
16-jun
27-jun
30-jun
30-jun

Klankbordgroep sessies

Statuscommissie

1e review jaarproject
Kick off klankbordgroep
Behandelaanwijzing
Voorgeschiedenis/probleemlijst
Allergie / intolerantie
Lichaamslengte/-gewicht/-temperatuur
Alcohol-/Middelen-/Tabakgebruik
2e review jaarproject
Probleemlijst
Probleemlijst / voorgeschiedenis
behandelplan/doel
sessie: uitleg klinisch redeneren +
Allergie + Behandelaanwijzing
3e review jaarproject
Zorgpaden / ordersets
sessie: subjectieve en objectieve kolom
Orders / Uitslagen
sessie: evaluatie en plan kolom
Complicatie / medicatie
sessie: complete ontwerp en advies
afronding / open punten
eindreview jaarproject
afronding project
afronding project

Tabel 7 Projectplanning
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Bijlage 3 – Risico-inventarisatie
In Tabel 8 is de risico-inventarisatie terug te vinden. Gedurende het project is door de projectleider
continu bewaakt of de projectrisico’s nog beheersbaar waren. Een aantal moment van bijsturing op
de projectrisico’s zijn te definiëren:












Bijsturing Klankbordgroep inhoudelijke besprekingskader: tijdens de eerste paar
bijeenkomsten van de Klankbordgroep is een bepaalde aanpak van bespreking van een
onderwerp gehanteerd. Vanuit de Klankbordgroep-leden kwam daar aanvulling op, waarop
in een persoonlijk gesprek met deze leden een vernieuwde aanpak in afgesproken. Dit heeft
bijdragen aan de bereidheid van de leden van de Klankbordgroep om deel te blijven nemen,
aan de efficiëntie in de bijeenkomsten en aan de groepsvorming.
Bijsturing rondom verhuizing: de periode rondom de verhuizing was voor alle leden van het
projectteam en de klankbordgroep een drukken periode. Er is daarom in overleg met de
opdrachtgever besloten om de bijeenkomsten van de klankbordgroep voor deze periode stil
te leggen, zodat na de verhuizing iedereen zich weer kon focussen op het project.
Bijsturing Klankbordgroep samenstelling: tijdens de eerste paar bijeenkomsten van de
Klankbordgroep is gekozen om alleen nog artsen en medewerkers vanuit
Informatiemanagement uit te nodigen voor de klankbordgroep. Tijdens de eerste paar
besprekingen werd echter input vanuit andere gebieden gemist. Dit was aanleiding om de
Klankbordgroep vanaf toen uit te breiden met Verpleegkundigen, een aantal extra artsen van
andere specialismen en medewerkers vanuit Research/wetenschappelijk onderzoek. Dit
heeft bijgedragen aan de breedte en diepte van de discussies over de onderwerpen die
besproken zijn de verdere bijeenkomsten.
Bijsturing Klankbordgroep aanwezigheid: na verloop van tijd leken de ingeplande
momenten voor bijeenkomst van de Klankbordgroep niet meer te passen in de drukke
agenda’s van de leden van de Klankbordgroep. Via de opdrachtgever is een verzoek aan alle
leden gedaan om toch zoveel mogelijk te proberen het gereserveerde slot in de agenda’s vrij
te houden of anders vooraf input te leveren over het geplande onderwerp aan de
projectleider. Na dit verzoek was de opkomst veel hoger.
Bijsturing nieuwe programmadirectie: gedurende het project is een nieuwe
programmadirectie aangesteld voor het EPD-programma. Om te voorkomen dat de nieuwe
programmadirectie halverwege het lopende project Kerndossier andere doelen of aanpak
voor ogen zou nemen, is de programmadirectie uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin de
projectleider het project en de voortgang heeft gepresenteerd. Daarnaast is de
programmadirectie uitgenodigd voor een klankbordbijeenkomst, om de daadwerkelijke
uitwerking van het ontwerp Kerndossier ‘van binnenuit’ te kunnen bekijken. Dit heeft
bijgedragen aan de acceptatie van de aanpak en het project Kerndossier door de nieuwe
programmadirectie, waardoor het project vervolgens volledig gesteund is in de huidige
opzet.
Bijsturing Statuscommissie: Tussen de eerste contacten over het project Kerndossier met de
Statuscommissie en de eerste daadwerkelijke goedkeuringsbijeenkomst heeft enige tijd
gezeten, waardoor het belang en het doel van de goedkeuring door de Statuscommissie naar
de achtergrond was geraakt bij de Statuscommissie zelf. In een apart gesprek met de
Opdrachtgever Kerndossier en de voorzitter van de Statuscommissie is dit weer recht
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getrokken. Dit heeft bijgedragen aan de efficiëntie van de vervolgbijeenkomsten met de
Statuscommissie en de uiteindelijke totale goedkeuring van het ontwerp Kerndossier.

Ingeschatte
waarde

Reactie

Maatregelen

Onvoldoende draagvlak
voor veranderingen

50%

Beheersen

Onvoldoende
beschikbaarheid
resources vanuit de zorg
voor Klankbordgroep

70%

Beheersen en
accepteren

Onvoldoende
beschikbaarheid
resources voor
Projectteam
Onvoldoende motivatie
voor de taak

50%

Beheersen en
accepteren

20%

Vermijden

Onvoldoende consensus
in de klankbordgroep,
waardoor project uitloopt
Onvoldoende kwaliteit en
snelheid in de
besluitvorming van de
Statuscommissie

30%

Vermijden

Via opdrachtgever en via persoonlijke
interactie mensen blijven meenemen in
waarom de veranderingen nodig zijn,
gezamenlijk belang vertegenwoordigen als
projectleider
Via opdrachtgever zorgen dat de
betrokken mensen vanuit hun
leidinggevende beschikbaar gemaakt
worden, als dit niet kan/lukt accepteren
dat niet iedereen altijd aanwezig is
Via leidinggevende zorgen dat mensen
beschikbaar zijn, als dit niet kan/lukt
accepteren dat niet iedereen altijd
aanwezig is
Mensen persoonlijk aanspreken op
motivatie om deze te verbeteren of
anders stoppen met deelname project
voorstellen
Als projectleider sturen op consensus in
de bijeenkomsten

50%

Beheersen

Via opdrachtgever en voorzitters van
Statuscommissie het belang van tijdige
besluitvorming blijven aandragen

10%

Beheersen

90%

Beheersen

Via opdrachtgever en programmadirectie
nauw contact houden over de voortgang
van het project en de planning van het
programma
Nieuwe programmadirectie meenemen in
het lopende project Kerndossier en de
belangen daarvan

40%

Vermijden

Als ontwerper alles goed uitleggen,
mensen meenemen hierin en zo de
benodigde vaardigheden en kennis leren
aan de medewerkers in het project

30%

Beheersen

Kennis opvragen buiten de
klankbordgroep / het projectteam of
buiten MST om compleet beeld te krijgen

Projectrisico’s

Producten zijn niet op tijd
klaar voor start EPDimplementatie
Samenstelling van
programma directie
verandert gedurende het
project
Productrisico’s
Informatiemodel en
andere aangedragen
kennis is te complex voor
de medewerkers in
project Kerndossier
Onvoldoende intern
beschikbare kennis over
een van de
informatieblokken /
onderwerpen
Tabel 8 Risico-inventarisatie
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Bijlage 4 – Conceptenoverzicht Kerndossier

Figuur 17 Concept 1
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Figuur 18 Concept 2
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Figuur 19 Concept 3
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Figuur 20 Concept 4
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Figuur 21 Concept 5
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Figuur 22 Concept 6
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Bijlage 5 – Ontwerp Kerndossier
Document Ontwerp Kerndossier OV012028 – bijgevoegd als apart document

75

Bijlage 6 – Advies Gebruik en Beheer Kerndossier
Notitie
Auteur:
Datum laatste wijziging:
Distributielijst / Aan:
Betreft:

Marjolijn Elsinga – Klinisch Informaticus i.o.
13-06-2016
Roland Bezooijen – CMIO en opdrachtgever ontwerp Kerndossier
Advies Gebruik en Beheer ontwerp Kerndossier

Inleiding
Ter voorbereiding op de implementatie van een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is het
traject uitgevoerd om voor MST het informatiemodel van het Kerndossier te ontwerpen. In dit traject
is op iteratieve wijze de visie op het gebruik van het Kerndossier gerealiseerd, inclusief het
onderliggende informatiemodel. Dit document beschrijft welke rol het ontwerp Kerndossier heeft en
hoe het gebruikt gaat worden na afronding van het ontwerptraject, zowel in het huidige ZIS/EPDlandschap als in aanloop naar/tijdens de implementatie van een nieuw EPD.
Definitie ontwerp Kerndossier
Het ontwerp Kerndossier beschrijft het model van informatie-elementen die ziekenhuisbreed
geregistreerd worden in het dossier. Door middel van een iteratief proces is vanuit het zorgproces,
klinisch redeneren, samenwerking, een procesbenadering, modellen en standaarden uit de theorie
en praktijk, begrip van semantiek, syntax en pragmatiek en in afstemming met verschillende
belanghebbenden gedefinieerd hoe er ziekenhuisbreed samengewerkt wordt met informatie. Dit is
als basis genomen voor het ontwerp van het informatiemodel. Het informatiemodel omvat de
elementen, de definities en structuur van deze elementen en hun onderlinge samenhang en relaties.
Gebruik ontwerp Kerndossier in aanvraagproces
In de huidige situatie worden wijzigingen in de centrale applicaties van het huidige ZIS/EPDlandschap of andere informatievraagstukken aangevraagd via het aanvraagproces van Business
Informatie Management (BIM). De aanvragen worden via het aanvraagformulier en het
achterliggende verwerkings- en beoordelingsproces behandeld (aanvraagproces). In deze
beoordeling wordt al met verschillende aspecten rekening gehouden: bijdrage aan rendement,
bijdrage aan kwaliteit en veiligheid, bijdrage aan strategische agenda, betrekking op de zorgthema’s,
bereik en daarmee impact van de aanvraag, technische architectuur, informatie architectuur,
informatie beveiliging, etc. (zie Figuur 23 A)
Om de nieuwe visie op het Kerndossier en het informatiemodel al zoveel mogelijk in de wijzigingen
binnen het huidige ZIS/EPD-landschap mee te nemen, moet het informatiemodel en de visie op
gebruik van de informatie-elementen als nieuw beoordelingscriterium een plek krijgen naast de
eerder genoemde bestaande beoordelingscriteria in de verwerking van nieuwe aanvragen. Zolang
BIM de regie heeft op wijzigingen in het centrale deel van het ZIS/EPD-landschap, moet de
verantwoordelijkheid voor het controleren of wijzigingen en aanvragen ook aan het nieuwe ontwerp
Kerndossier voldoen, bij BIM liggen.
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Figuur 23 Aanvraagproces

Het ontwerp Kerndossier is echter van toepassing voor alle ZIS/EPD toepassingen en applicaties
binnen MST. Mijn advies is dan ook om alle aanvragen of wijzigingen die betrekking hebben op het
totale ZIS/EPD-landschap via het huidige aanvraagproces van BIM te laten verlopen, en alle andere
kanalen waarop decentrale aanpassingen nu aangevraagd of uitgevoerd worden om te buigen naar
het centrale aanvraagproces waar de beoordeling geborgd is. Op deze manier is er één centraal punt
waar beslissingen met betrekking tot wijzigingen in het ZIS/EPD-landschap genomen worden.
Daarnaast wordt ook gelijk centraal overzicht en regie gecreëerd op het ZIS/EPD-landschap en ook op
informatieveranderingen die daarbuiten vallen die door hetzelfde aanvraagproces worden
behandeld.
De Raad van Bestuur heeft recent aan het EPD-programma de opdracht gegeven om de regie op het
gehele ZIS/EPD-landschap vorm te geven. Mijn advies is om gebruik te maken van de reeds opgedane
ervaring en het bestaande aanvraagproces als ingang voor aanvragen betreffende het ZIS/EPDlandschap. Het aanvraagproces wordt dan op dezelfde wijze door BIM uitgevoerd, maar onder regie
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van het EPD-programma, waarbij ook hier het nieuwe informatiemodel Kerndossier als leidend
principe gebruikt moet worden.
Wijzigen ontwerp Kerndossier
Het ontwerp Kerndossier is op iteratieve wijze opgesteld, en gevalideerd door de klankbordgroep
Kerndossier en de Statuscommissie gedurende het traject. Het ontwerp is daarmee echter niet in
beton gegoten, voortschrijdend inzicht en of wijzigingen in wettelijke bepalingen kunnen reden zijn
om het ontwerp aan te passen. De beslissing om het ontwerp Kerndossier aan te passen moet in de
toekomst blijven bij een klankbordgroep Kerndossier, waarna het hernieuwde document ter
goedkeuring aangeboden moet worden aan de Statuscommissie, conform de procedure die tijdens
het traject is gedefinieerd. (zie Figuur 23 C)
Mijn advies om de bewezen effectieve procedure voor aanpassingen meer permanent vorm te geven
na afronding van het ontwerptraject is dan ook: een vaste aanstelling voor een klankbordgroep
Kerndossier onder de regie van de eigenaar van het ZIS/EPD-landschap en in nauwe samenwerking
met de Statuscommissie als tweede toetsingscommissie. Op deze wijze is geborgd dat wijzigingen op
het ontwerp vanuit voldoende kanten worden overwogen, in lijn van de oorspronkelijke visie en
aansluitend op de bestaande elementen en structuur in het Kerndossier en tevens dat aanpassingen
voldoende draagvlak hebben en MST-breed toegepast kunnen worden.
Afwijkende implementatie t.o.v. ontwerp Kerndossier
Indien bij implementatie in een applicatie bewust afgeweken wordt (bijvoorbeeld wegens technische
beperkingen van een applicatie) van het informatiemodel Kerndossier (zie Figuur 23 B), moet dit
door de klankbordgroep Kerndossier geaccordeerd worden, en tevens vastgelegd worden om welke
reden en voor hoe lang afgeweken wordt van het ontwerp Kerndossier. Dit moet borgen dat het
complete ZIS/EPD-landschap conform het ontwerp Kerndossier zich blijft ontwikkelen en dat er
centrale regie is op eventuele afwijkende keuzes en de gevolgen daarvan.
Beheer ontwerp Kerndossier
Het ontwerp Kerndossier wordt in DBS geplaatst en conform het huidige DBS-proces periodiek
(minimaal jaarlijks) gereviseerd of indien gewenst of noodzakelijk. Daarnaast worden de
bijbehorende UML-diagrammen in BizzDesign Architect onderhouden in overeenstemming met het
ontwerp Kerndossier. Beide staan onder regie van de CMIO, die ondersteund kan worden vanuit de
rollen Informatiemanager/Informatie Architect om de documenten inhoudelijk aan te passen.
Kennisborging
Het ontwerp Kerndossier is gebaseerd op het zorgproces, klinisch redeneren, samenwerking, een
procesbenadering, modellen en standaarden uit de theorie en praktijk, begrip van semantiek, syntax
en pragmatiek en in afstemming met verschillende belanghebbenden tot stand gekomen. Om de
kennis te borgen die nodig is voor de verdere ontwikkeling en implementatie van het Kerndossier en
deze visie uit te dragen, is een minimaal kennisniveau nodig binnen MST, zowel op het gebied van
zorgprocessen, klinisch redeneren als informatiemanagement. Dit betekent minimaal dat
medewerkers in de Klankbordgroep en Statuscommissie voldoende tijd en aandacht moeten krijgen
voor dit onderwerp, dat dit ook gedragen wordt door leidinggevenden, maar ook dat het MST
medewerkers met de juiste opleiding (bijvoorbeeld de opleiding tot Klinisch Informaticus) en ervaring
binnenhoudt/binnenkrijgt.
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Bijlage 7 – Overzicht Informatiebouwblokken gebaseerd op standaard

Informatie
groep
Administrati
e patiënt
Administrati
e patiënt
Administrati
e patiënt
Administrati
e patiënt
Administrati
e patiënt
Administrati
e patiënt
Administrati
e patiënt
Administrati
e
zorgproces
Administrati
e
zorgproces
Administrati
e
zorgproces
Administrati
e
zorgproces
Algemene
screening
Algemene
screening
Algemene
screening
Algemene
screening
Algemene
screening
Algemene
screening
Algemene
screening
Algemene
screening
Algemene
screening
Communica
tie
Communica
tie
Evaluatie /

Items
weggelat
en tov
NFU

Aanpassing
en tov
huidige
situatie
MST

Bouwbloknaam

Gebaseerd op

Items
toegevoe
gd tov
NFU

Burgerlijke staat

NFU.BurgerlijkeStaat

nee

nee

ja

Contactpersonen

NFU.Contactpersoon

nee

nee

ja

Nationaliteit

NFU.Nationaliteit

nee

nee

nee

Opleiding

NFU.Opleiding

nee

nee

ja

Patientgegevens

NFU.Patient

nee

nee

nee

Woonsituatie
verzekeringsgegevens
patiënt

NFU.Woonsituatie

nee

nee

ja

NFU.Betaler

nee

nee

ja

Contactmoment

NFU.Contact

nee

nee

ja

Verrichting

NFU.OverdrachtVerrichting

nee

nee

ja

Hoofdbehandelaar /
behandelteam

NFU.Zorgverlener en
NFU.Zorgaanbieder

ja

nee

ja

DBC registratie

DOT registratie

nvt

nvt

nvt

Alcoholgebruik

NFU.AlcoholGebruik

ja

ja

ja

Alert

NFU.Alert

nee

nee

ja

Allergie / intolerantie
Behandelaanwijzing /
wilsverklaring

NFU.AllergieIntolerantie
NFU.BehandelAanwijzing en
NFU.Wilsverklaring

ja

ja

ja

nee

nee

ja

Drugsgebruik

NFU.DrugsGebruik

nee

ja

ja

Medicatiegebruik

NFU.MedicatieGebruik

ja

nee

ja

Medisch hulpmiddel

NFU.MedischHulpmiddel

nee

nee

ja

Tabakgebruik

NFU.TabakGebruik

nee

nee

ja

Vaccinatie

NFU.Vaccinatie

nee

nee

ja

Verwijsbrief

HASP richtlijn

nvt

nvt

ja

Brief/ overdracht

HASP richtlijn

nvt

nvt

ja

Probleem overzicht

NFU.OverdrachtConcern

ja

ja

ja
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opstellen
plan
Evaluatie /
opstellen
plan
Evaluatie /
opstellen
plan
Evaluatie /
opstellen
plan
Evaluatie /
opstellen
plan
Objectieve
informatie
Objectieve
informatie
Objectieve
informatie
Objectieve
informatie
Objectieve
informatie
Objectieve
informatie
Objectieve
informatie
Objectieve
informatie
Objectieve
informatie
Objectieve
informatie
Subjectieve
informatie
Subjectieve
informatie
Uitvoeren
plan
Uitvoeren
plan
Uitvoeren
plan
Uitvoeren
plan
Uitvoeren
plan

Behandelplan/behandel NFU.OverdrachtVerrichting en
doel
NFU.Behandeldoel

ja

ja

ja

Informed consent

nvt

nvt

nvt

ja

Diagnose

NFU.OverdrachtConcern

ja

nvt

ja

Complicatie

NFU.OverdrachtConcern

ja

nvt

ja

Ademhaling

NFU.Ademhaling

nee

nee

ja

Bloeddruk
Functionele of mentale
status

nee

nee

ja

nee

nee

ja

Hart-/Polsfrequentie

NFU.Bloeddruk
NFU.FunctioneleOfMentaleStatu
s
NFU.Hartfrequentie en
NFU.Polsfrequentie

ja

ja

ja

Lichaamsgewicht

NFU.Lichaamsgewicht

ja

nee

ja

Lichaamslengte

NFU.Lichaamslengte

ja

nee

ja

Lichaamstemperatuur

NFU.Lichaamstemperatuur

ja

nee

ja

Bevinding

NFU.OverdrachtConcern

ja

nvt

ja

Pijnscore

NFU.Pijnscore

nee

nee

ja

Symptoom

NFU.OverdrachtConcern

ja

nvt

ja

Klacht
Informatie uit
anamnese

NFU.OverdrachtConcern

ja

nvt

ja

NFU.Familieanamnese

ja

ja

ja

Medicatietoediening

NFU.MedicatieToediening

nee

nee

ja

Medicatieverstrekking

NFU.MedicatieVerstrekking

nee

nee

ja

Medicatievoorschrift

NFU.MedicatieVoorschrift
nee
NFU.OverdrachtGeplandeZorgAct
iviteit
ja
NFU.OverdrachtTekstUitslag en
NFU.OverdrachtLaboratoriumUit
slag
ja

nee

ja

ja

ja

ja

ja

Order

Uitslag

Tabel 9 Overzicht Informatiebouwblokken vs. NFU blokken
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