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Publieke samenvatting
Informatie-uitwisseling bij overdracht van patiënten vanuit het ziekenhuis naar de ouderenzorg is
binnen Saxenburgh niet optimaal. Dit heeft gevolgen voor de continuïteit van zorg, registratielast bij
professionals, hergebruik van gegevens en de veiligheid van gegevens. In het BIZON-project is een
ontwerp opgeleverd dat de knelpunten in het proces oplost en gestructureerde uitwisseling van
gegevens binnen en buiten Saxenburgh mogelijk maakt.
Om digitale uitwisseling van patiëntgegevens hoog op de agenda van de organisatie te krijgen is het
opgenomen in het nieuw opgestelde beleidsplan informatisering. Dit plan sluit aan bij de strategische
doelen van Saxenburgh en bij de landelijke ontwikkelingen rondom gegevensuitwisseling in de zorg.
Er zijn een aantal knelpunten naar voren gekomen in de analyse naar het huidige overdrachtsproces.
Diverse processtappen worden onnodig of dubbel uitgevoerd. Informatie wordt handmatig
gekopieerd naar andere systemen. Het ontwerp bevat een nieuw overdrachtsproces, waarin dubbel
werk wordt voorkomen en ontslaginformatie tijdig bij de specialist ouderengeneeskunde (SO) is. Een
pull mechanisme ondersteunt hierbij. Er hoeft dan geen overdrachtsdocument meer te worden
opgesteld en verzonden. Om de registratielast te verlagen is het uitgangspunt dat alle informatie
slechts eenmaal aan de bron wordt vastgelegd. Er zijn afspraken gemaakt over wie verantwoordelijk
is voor de registratie van welke informatie op welk moment in het proces. Om deze nieuwe
afspraken na te leven is gedragsverandering bij zorgverleners vereist.
Overdrachtsinformatie moet niet alleen tijdig, maar ook accuraat zijn. Er is een standaard dataset
nodig die past bij de informatiebehoefte van de SO. Voor de overdracht van orthopedische
patiënten naar de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is de BGZ in combinatie met de eOverdracht de
meest geschikte beschikbare dataset. Een actueel medicatieoverzicht wordt het meest gemist.
Zorgverleners blijven registreren in hun eigen systeem. Systemen moeten aan elkaar gekoppeld
worden om digitale overdracht van gegevens mogelijk te maken. Zowel het ECD als het EPD
ontwikkelen hiervoor een eigen uitwisselingsplatform. Voor een schaalbare oplossing moeten
systemen niet 1 op 1 met elkaar verbonden worden, maar moet een regionaal uitwisselingsplatform
ingezet worden. Regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s) ontwikkelen regionale
uitwisselingsplatformen die binnen het Twiin programma als gekwalificeerde Twiin knooppunten
(GTK) aan elkaar gekoppeld worden tot een landelijke infrastructuur. Voor het ophalen en verzenden
van medicatiegegevens wordt aangesloten op het LSP, dat ook een GTK in de landelijke
infrastructuur zal worden.
De gewenste oplossing kan op korte termijn niet gerealiseerd worden. Om actuele knelpunten
rondom overdracht van orthopedische patiënten naar de GRZ op te lossen is er ook een ontwerp
voor een tussenoplossing gemaakt. Hierin wordt de gewenste informatie uit het EPD in een viewer
inzichtelijk gemaakt binnen het ECD. Hiermee is de gewenste informatie realtime beschikbaar. De
tussenoplossing is een stap richting de gewenste eindoplossing. Zo zijn er goede afspraken gemaakt
en kunnen professionals wennen aan het nieuwe proces en de standaard gegevensset.
Het ontwerp van de tussenoplossing wordt door middel van een pilot getoetst in de praktijk. Op basis
van de resultaten uit de pilot zal het ontwerp verder worden aangescherpt. Het ontwerp is een
blauwdruk voor alle uitwisselingsvraagstukken van Saxenburgh in de toekomst.

iv

v

Inhoudsopgave
Voorwoord................................................................................................................................... 8
Leeswijzer .................................................................................................................................... 9
Aanleiding en achtergrond............................................................................................................ 9
Probleemstelling ............................................................................................................................................... 10
Projectdoel........................................................................................................................................................ 11
Scope ................................................................................................................................................................ 11

Methode .................................................................................................................................... 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Projectstart .............................................................................................................................................. 12
Probleemdefinitie .................................................................................................................................... 12
Functionele- en technische specificatie ................................................................................................... 14
Analyse mogelijkheden ............................................................................................................................ 14
Systeemontwerp ...................................................................................................................................... 15
Implementatie.......................................................................................................................................... 15

Bevindingen probleemdefinitie................................................................................................... 16
Organisatiebeleid .............................................................................................................................................. 16
Zorgproces ........................................................................................................................................................ 18
Informatie ......................................................................................................................................................... 22
Applicatie .......................................................................................................................................................... 26
Infrastructuur.................................................................................................................................................... 27
Beveiliging, wet- en regelgeving ....................................................................................................................... 29

Ontwerpcriteria ......................................................................................................................... 31
Organisatiebeleid .............................................................................................................................................. 31
Zorgproces ........................................................................................................................................................ 31
Informatie ......................................................................................................................................................... 32
Applicatie .......................................................................................................................................................... 32
Infrastructuur.................................................................................................................................................... 32
Beveiliging, wet- en regelgeving ....................................................................................................................... 32

Ontwerp .................................................................................................................................... 33
Organisatiebeleid .............................................................................................................................................. 33
Zorgproces ........................................................................................................................................................ 33
Informatie ......................................................................................................................................................... 36
Applicatie .......................................................................................................................................................... 36
Infrastructuur.................................................................................................................................................... 40
Beveiliging, wet- en regelgeving ....................................................................................................................... 41

Validatie en verificatie ................................................................................................................ 41
Conclusie, discussie en aanbevelingen ........................................................................................ 42
Conclusie ........................................................................................................................................................... 42
Discussie ........................................................................................................................................................... 43
Aanbevelingen .................................................................................................................................................. 44

Reflectie..................................................................................................................................... 44
Proces ............................................................................................................................................................... 44
Resultaten ......................................................................................................................................................... 45
Persoonlijk ........................................................................................................................................................ 45

Verwijzingen .............................................................................................................................. 47

6

Bijlage A: Gebruikte afkortingen ................................................................................................. 49
Bijlage B: Uitkomsten stakeholderanalyse ................................................................................... 50
Bijlage C: Projectorganisatie ....................................................................................................... 51
Bijlage D: Resultaten brown-paper sessie .................................................................................... 52
Bijlage E: Vragen interview zorgverleners overdrachtsproces....................................................... 54
Bijlage F: Resultaten interviews .................................................................................................. 55
Bijlage G: Enquête informatieoverdracht ouderenzorg-ziekenhuiszorg......................................... 58
Bijlage H: Resultaten enquête specialisten ouderengeneeskunde ................................................ 60
Bijlage I: Risicoanalyse ................................................................................................................ 65
Bijlage J: Uitkomst informatieanalyse ......................................................................................... 66
Bijlage K: Wie legt welke informatie vast? ................................................................................... 68
Bijlage L: Longlist mogelijke applicaties ....................................................................................... 70
Bijlage M: Selectiecriteria applicatie ........................................................................................... 71
Bijlage N: Doelarchitectuur ZorgNetOost ..................................................................................... 72
Bijlage O: Blauwdruk ontwerp voor andere overdrachten............................................................ 73

7

Voorwoord
Dit rapport beschrijft de resultaten van het project ‘BIZON’ (omdat er Betere Informatie-uitwisseling
tussen Ziekenhuis en Ouderenzorg Nodig is). Dit project is uitgevoerd binnen Saxenburgh in het
kader van de afsluitende jaaropdracht voor mijn studie Klinische Informatica aan de Technische
Universiteit van Eindhoven.
Het resultaat is een ontwerp op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel (zie figuur 5) voor
gegevensuitwisseling tussen ouderenzorg en ziekenhuiszorg. Het ontwerp wordt in eerste instantie
gebruikt binnen Saxenburgh, maar zou ook in andere zorginstellingen kunnen worden gebruikt.
Bij de totstandkoming van het ontwerp zijn vele aspecten uit de opleiding naar voren gekomen. Het
interoperabiliteitsmodel is veelvuldig gebruikt, voor alle lagen van het model is een ontwerp
gemaakt. Dit heeft onder andere geleid tot aanpassing van het informatiseringsbeleid en het
opzetten van een regionale samenwerking. Ook heeft het project veel inzicht gegeven in de enorme
hoeveelheid regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van informatie-uitwisseling in de
gezondheidszorg. Het biedt hiermee een mooie basis voor de toekomstige plannen op gebied van
informatie-uitwisseling binnen en buiten Saxenburgh.
Graag wil ik aan het eind van dit traject mijn begeleiders bedanken voor de moeite die ze hebben
genomen om mij hierin te ondersteunen. Grote dank voor Renate Kieft, die vanaf de start van het
project altijd zeer kritisch heeft meegekeken en er daardoor voor heeft gezorgd dat dit rapport een
flinke kwaliteitsimpuls heeft gekregen. Ook wil ik Pim Volkert bedanken voor het maandelijks
bespreken van de voortgang en de knelpunten.
Speciale dank voor Nico Lautenbach die mij de mogelijkheid en de ruimte heeft gegeven deze
opleiding goed uit te voeren. De opleiding heeft mij veel nieuwe kennis en energie gebracht om
binnen Saxenburgh weer mooie stappen naar de toekomst te kunnen zetten.
Ook Ellen kan in dit rijtje niet ontbreken. De start van de opleiding was in dezelfde periode als de
geboorte van onze eerste zoon. Toch heb ik altijd de ruimte gekregen om tijd aan mijn studie te
besteden en weer naar Eindhoven af te reizen.
Tot slot wil ik ook mijn medestudenten bedanken. Zonder hen was de opleiding nooit zo leuk en
interessant geweest. Ik ga onze regelmatige bijeenkomsten voor college, opdrachten of gezelligheid
zeker missen!
Roy Stokvis
Nijverdal, 12 augustus 2021
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Leeswijzer
Dit rapport start met een beschrijving van de aanleiding en de achtergrond van het project.
Vervolgens wordt de gehanteerde methode beschreven. De bevindingen van de analyse naar de
huidige situatie, regionale- en landelijke ontwikkelingen en de literatuur zijn te vinden in het
daaropvolgende hoofdstuk. De bevindingen hebben geleid tot een aantal ontwerpcriteria, die als
input hebben gediend voor het uiteindelijke ontwerp.
Het ontwerp bestaat uit twee delen, een generieke gewenste eindoplossing die de stip op de horizon
is en daarnaast een tussenoplossing die de actuele knelpunten binnen Saxenburgh op korte termijn
oplost en ondertussen alvast een opstap is naar de gewenste eindoplossing. Aan het eind van dit
rapport kijk ik in de reflectie terug naar de resultaten en naar mijn persoonlijke ontwikkeling
gedurende dit jaarproject.

Aanleiding en achtergrond
Saxenburgh is een zorgorganisatie die ziekenhuiszorg, ouderenzorg, revalidatie en thuiszorg
aanbiedt. In figuur 1 is het werkgebied van Saxenburgh met alle locaties weergegeven. Patiënten1
verplaatsen zich regelmatig tussen de verschillende disciplines. Zo gaan patiënten vanuit het
ziekenhuis naar de ouderenzorg om te revalideren of worden patiënten uit de ouderenzorg voor
spoedzorg opgenomen op de SEH van het ziekenhuis.

Figuur 1 Werkgebied Saxenburgh

Uit cijfers van het transferbureau blijkt dat er in 2019 binnen Saxenburgh 597 interne
overplaatsingen waren vanuit het Saxenburgh Medisch Centrum naar een Saxenburgh VVT-instelling.
De meeste hiervan (462) waren naar de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ). In 89 gevallen was dit een
ouderzorgcentrum en 46 keer werd er overgedragen naar de thuiszorg. Er waren ook
overplaatsingen vanuit de VVT naar het medisch centrum. Hier zijn geen gegevens van beschikbaar.
1

Waar in dit rapport gesproken wordt over patiënten wordt ook cliënten bedoeld
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Zorgprofessionals leggen hun gegevens vast in een elektronisch zorgdossier. Om de zorg bij een
overdracht te kunnen continueren, dienen gegevens uit het elektronisch dossier te worden
uitgewisseld met andere zorgprofessionals. Professionals in de ouderenzorg registreren binnen Fierit,
het ECD van leverancier Tenzinger. Professionals in het ziekenhuis gebruiken ChipSoft HiX als EPD.
De verschillende elektronische zorgdossiers communiceren niet met elkaar. Dit wordt onder andere
veroorzaakt doordat gebruik wordt gemaakt van verschillende termen en vrije teksten, waardoor
gegevens niet uitwisselbaar en niet herbruikbaar zijn. De technische standaarden om berichten te
versturen en te ontvangen zijn veelal nog niet ontwikkeld of worden nog niet overal toegepast (Eden,
et al., 2016).
Het gevolg is dat digitale gegevensuitwisseling niet mogelijk is. Binnen Saxenburgh worden
overdrachten op papier geprint en verzonden. De veronderstelling is dat bij een overdracht binnen
Saxenburgh professionals vaak minuten tot uren bezig zijn met het handmatig overnemen van
gegevens. Professionals geven aan dat dit naast registratielast ook de kans op fouten bij overnemen
vergroot. Dit brengt de continuïteit van zorg in gevaar.
Ook buiten Saxenburgh is de overdracht tussen zorgverleners een bekend probleem. Zorgverleners
krijgen te maken met onvolledige overdrachten, overdrachten die te laat binnenkomen of in
sommige gevallen zelfs helemaal geen overdracht (V&VN, 2020).
Om kwaliteit van zorg en de ervaringen van professionals te verbeteren zouden medische gegevens
slechts één keer eenduidig aan de bron geregistreerd moeten worden, waarna ze voor alle
professionals op het juiste moment op de juiste plek beschikbaar en herbruikbaar zijn. Als eenduidige
gegevens aan de bron worden vastgelegd, dan zijn deze ook bruikbaar voor secundaire doeleinden
als managementinformatie of andere kwaliteitsdoeleinden (Registratie aan de Bron, 2021). Dat is de
stip op de horizon waaraan dit project een eerste bijdrage moet gaan leveren.

Probleemstelling
Hoewel Saxenburgh één organisatie is voor ziekenhuiszorg, ouderenzorg, thuiszorg en revalidatie is
de informatie-uitwisseling bij overdracht van patiënten niet optimaal. Dit heeft gevolgen voor onder
andere:
- Continuïteit van zorg
- Registratielast bij professionals
- Hergebruik van gegevens
- Veiligheid van gegevens
Saxenburgh vindt het belangrijk dat professionals de gegevens van een patiënt over kunnen dragen
op een digitale, gestandaardiseerde, beveiligde manier. Het is niet duidelijk hoe gegevensuitwisseling
tussen professionals binnen Saxenburgh gerealiseerd kan worden. Daarom is een ontwerp nodig
waarin beschreven wordt:
- Welke beleidsafspraken gemaakt moeten worden om tot een goede overdracht te komen
- Op welk moment gegevens uitgewisseld moeten worden bij een overdracht
- Welke gegevens uitgewisseld moeten worden bij een overdracht
- Met welke applicatie gegevens moeten worden uitgewisseld
- Welke technische infrastructuur hiervoor benodigd is
10

Projectdoel
Het project heeft twee doelen. Allereerst moet er een ontwerp komen voor een oplossing voor
uitwisseling van gegevens tussen ziekenhuis, ouderenzorg, revalidatie en thuiszorg, waarbij alle lagen
van het interoperabiliteitsmodel (zie figuur 5) beschouwd worden. Het ontwerp moet schaalbaar zijn,
zodat deze ook binnen andere zorginstellingen gebruikt kan worden.
Het tweede doel is het toetsen van het ontwerp in een pilot binnen een specifieke use case. De
resultaten van de pilot zullen worden geëvalueerd en gebruikt om tot een ontwerp te komen voor
uitwisseling van andere overdrachten en andere use cases.

Scope
De focus van het project ligt op de interne overdrachten binnen Saxenburgh. Overdrachten naar
andere zorginstellingen vallen niet binnen de scope van dit project. Het ontwerp kan wel een
startpunt zijn voor uitwisseling buiten de muren van Saxenburgh. Het interessegebied van het project
is weergegeven in figuur 2.

Figuur 2 System of interest

De pilot wordt uitgevoerd binnen een specifieke use case. Vanwege het hoge aantal overplaatsingen
is gekozen om orthopedische patiënten die geopereerd zijn in het Saxenburgh Medisch Centrum en
moeten herstellen binnen de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) voor de pilot te gebruiken (zie figuur
3). Hierbij zal de medische overdracht van de orthopeed naar de specialist ouderengeneeskunde (SO)
worden ondersteund, omdat de opdrachtgever hier het grootste belang bij heeft.

Figuur 3 Scope voor de pilot
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Methode
Het project volgt de verschillende fases van de ontwerpcyclus (zie figuur 4). Na de start van het
project is er een analyse naar de huidige situatie gedaan in de probleemdefinitiefase. De uitkomsten
van deze fase zijn gebruikt als input voor het functionele- en technische ontwerp.
Door een marktverkenning zijn mogelijke oplossingen in kaart gebracht. Vervolgens zijn deze
getoetst aan de eisen van het functionele- en technische ontwerp. Zo zijn er ontwerpkeuzes gemaakt
en zijn er leveranciers gekozen voor de technische oplossing. Met deze leveranciers is het
systeemontwerp verder uitgewerkt. Op moment van schrijven is de implementatie nog niet gereed
en de pilot nog niet uitgevoerd.
De fases zijn niet opeenvolgend uitgevoerd, er zijn ook fases tegelijkertijd doorlopen. Uitkomsten van
een fase kunnen aanpassingen in een vorige fase hebben veroorzaakt. In onderstaande paragrafen
wordt de aanpak per fase beschreven. Aangezien de pilot en evaluatie nog niet zijn uitgevoerd zullen
deze verder niet behandeld worden.

1. Projectstart

2.
Probleemdefinitie

3. Functionele
specificatie

6.
Systeemontwerp

7. Implementatie

8. Pilot

4. Technische
specificatie

5. Analyse
mogelijkheden

9. Evaluatie

Figuur 4 Fases in het BIZON project

1. Projectstart
Om de opdracht goed duidelijk te krijgen zijn de volgende activiteiten uitgevoerd in de startfase:
- Opdracht afstemmen met opdrachtgever
- Stakeholderanalyse (uitkomsten in bijlage B)
- Gesprekken met belangrijkste stakeholders, zoals specialisten ouderengeneeskunde,
medewerkers transferbureau, applicatiebeheer en manager ICT
Daarnaast is de projectorganisatie (zie bijlage C) ingericht door volgende activiteiten:
- Formeren van een stuurgroep met opdrachtgever en vertegenwoordigers van ziekenhuis,
ouderenzorg en ICT.
- Formeren van een projectgroep met belangrijke stakeholders uit het proces zoals SO,
geriater, PA orthopedie, apotheker, transferverpleegkundige, verzorgenden, fysiotherapeut
en functioneel beheer.
- Afspraken over communicatie binnen en tussen stuurgroep en projectgroep.

2. Probleemdefinitie
Het doel van deze fase is de huidige situatie van de overdracht in kaart brengen en inzicht krijgen in
de landelijke ontwikkelingen omtrent overdracht. Uitkomsten van deze analyse zijn de input voor het
ontwerp dat gemaakt gaat worden. Hiervoor zijn de volgende activiteiten uitgevoerd.
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-

Deskresearch naar verschillende bronnen:
o Bevorderende en belemmerende factoren van informatieoverdracht in de zorg in
diverse artikelen. Op PubMed en Google Scholar gezocht naar Nederlandstalige en
Engelstalige reviews van de afgelopen 10 jaar.
Gebruikte zoektermen: healthcare information exchange (HIE), electronic sharing of
clinical information, medical records linkage, clinical data exchange, push versus pull,
informatieoverdracht, elektronische overdracht, e-overdracht, transfer, elektronisch
transferdossier, overdrachtsdossier, elektronisch cliënten dossier, elektronisch patiënten
dossier, ziekenhuis, verpleging- verzorging en thuiszorg, continuity of patient care, patient
discharge, transitional care, care transition, nursing homes, residential facilities, long-term
care, home care services, health services for the aged, homes for the aged, community
health nursing, assisted living facilities

o

Landelijke programma’s en ontwikkelingen met betrekking tot gegevensuitwisseling
om te kijken of hierbij aangesloten kan worden. Hiervoor zijn openbare bronnen
gebruikt en digitale congressen bezocht.
Gebruikte bronnen: Registratie aan de Bron (Registratie aan de Bron, 2021), Nictiz (Nictiz,
2021), Verenso (Verenso, 2021), InZicht (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen,
2020), NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, 2020), NHG (Nederlands Huisartsen
Genootschap, 2017), V&VN (V&VN, 2020), Twiin (Twiin, 2021), VZVZ (VZVZ, 2021)

o

Geldende wet- en regelgeving. Hiervoor is informatie opgevraagd bij de Functionaris
Gegevensbescherming en zijn openbare bronnen gebruikt.
Gebruikte bronnen: Autoriteit Persoonsgegevens (Autoriteit Persoonsgegevens, 2020), IGJ
(Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, 2019), Rijksoverheid (Rijksoverheid, 2021)

o
o

-

Strategisch beleidsplan om de visie van Saxenburgh omtrent gegevensuitwisseling te
achterhalen (Kam, 2020).
Andere projecten binnen Saxenburgh om afhankelijkheden va wellicht invloed
hebben op het BIZON-project.

Het huidige overdrachtsproces in kaart brengen door:
o Analyse van protocollen en werkinstructies.
o Digitale brown-paper sessie met de gehele projectgroep om een eerste indruk van
het proces met de bijbehorende knelpunten en wensen te krijgen. De resultaten van
deze sessie zijn opgenomen in bijlage D.
o Semigestructureerde interviews met 11 zorgverleners om het uitgewerkte proces
verder te detailleren. In de interviews is ook uitgevraagd wat de informatiebehoefte
van de SO bij overdracht is en wat de grootste knelpunten zijn. Voor een overzicht
van gestelde vragen zie bijlage E. De resultaten zijn samengevat in een tabel die te
vinden is in bijlage F.
o Enquête onder alle zorgverleners die betrokken zijn bij het proces. Deze is door 68
zorgverleners ingevuld, waaronder 7 SO’s. De enquête is samengesteld op basis van
de uitkomsten uit de interviews en is bedoeld om te toetsen of de geïnventariseerde
knelpunten ook bij zorgverleners buiten de projectgroep wordt ervaren. Daarnaast
zijn suggesties gevraagd voor verbetering van het proces. De enquêtevragen zijn
getoetst bij SO’s in de projectgroep en bij de wetenschappelijk begeleider. De vragen
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o
o

uit de enquête zijn terug te vinden in bijlage G. De resultaten van de antwoorden van
de SO’s zijn opgenomen in bijlage H.
Analyse van gemelde incidenten in het Veilig Incident Melden (VIM) systeem
omtrent overdracht. Dit om prioriteit van de knelpunten te kunnen bepalen.
Toetsen van het proces op wet- en regelgeving door de Functionaris
Gegevensbescherming.

-

Informatiebehoefte van de SO bij overdracht van een patiënt vanuit het SMC in kaart
brengen door:
o Inventarisatie van landelijke informatiestandaarden en gegevenssets bij onder
andere Nictiz, VWS, V&VN, NVZ en Verenso
o Analyse naar overdrachtsdocumenten, zoals de ontslagbrief orthopedie,
verpleegkundige overdracht ziekenhuis, paramedische overdracht en het
opnamesjabloon specialist ouderengeneeskunde.
o Online brainstormsessie om de informatiebehoefte van de SO vast te stellen.
o Vergelijken van de informatiebehoefte van de SO met de inhoud van de landelijk
beschikbare gegevenssets.

-

Mogelijke ondersteuning van applicaties inventariseren door:
o Inventarisatie van huidige applicaties
o In kaart brengen van de infrastructuur, zodat het ontwerp hierop aan kan sluiten
o Uitvraag ontwikkelingen op gebied van informatieoverdracht bij huidige leveranciers
o Marktverkenning naar andere opties
o Onderzoek naar ontwikkelingen bij regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s)
o In kaart brengen van de infrastructuur, zodat het ontwerp hierop aan kan sluiten

3. Functionele- en technische specificatie
In deze fase is op basis van de resultaten uit de probleemdefinitiefase het ontwerp tot stand
gekomen door de volgende activiteiten uit te voeren:
- Opstellen van ontwerpcriteria per laag van het interoperabiliteitsmodel
- Prioriteren van de ontwerpcriteria
- Op basis van deze criteria opstellen van een programma van eisen om naar mogelijke
leveranciers te sturen
- Opstellen van ontwerpvoorstellen per laag van het interoperabiliteitsmodel
- Ontwerpkeuzes maken per laag van het interoperabiliteitsmodel.
- Opstellen van een functioneel- en technisch ontwerpdocument

4. Analyse mogelijkheden
Een resultaat van de probleemdefinitie is een longlist van mogelijke applicaties die kunnen
ondersteunen bij het overdrachtsproces (zie bijlage L). Om tot een applicatiekeuze te komen zijn de
volgende stappen uitgevoerd:
- Toetsen of oplossing voldoet aan belangrijkste functionele criteria
- Toetsen of oplossing binnen een jaar te realiseren is, zodat tot een pilot kan worden
overgegaan
- Opstellen van een shortlist van mogelijke applicaties
- Opstellen van selectiecriteria om een definitieve keuze te maken
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-

Toetsen in welke mate de applicaties van de shortlist voldoen aan de selectiecriteria
Definitieve keuze voor applicaties

5. Systeemontwerp
Nadat in de vorige fase een definitieve keuze voor de applicaties is gemaakt, is in deze fase het
opgestelde ontwerp verder uitgewerkt met de gekozen leveranciers. Dit om tot een
implementeerbare oplossing te komen.

6. Implementatie
Het eindproduct van deze fase is een geïmplementeerde oplossing waarmee de pilot uitgevoerd kan
worden. Op het moment van schrijven is deze fase nog niet afgerond. Op basis van het
systeemontwerp worden in deze fase de volgende activiteiten uitgevoerd:
- Aanpassen van ECD en EPD door functioneel beheer, om zo beter aan te sluiten op het
nieuwe overdrachtsproces
- Ontwikkelen van de nieuwe gekozen oplossing door leverancier in samenwerking met
applicatiebeheer
- Opstellen en uitvoeren van een testplan, zodat het gemaakte ontwerp getoetst kan worden
aan de opgestelde ontwerpcriteria
- Opstellen van een implementatieplan voor de pilot
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Bevindingen probleemdefinitie
Om tot een goede probleemdefinitie te komen is een analyse uitgevoerd naar de huidige situatie. De
bevindingen zijn uitgewerkt op basis van de verschillende lagen uit het interoperabiliteitsmodel dat is
opgesteld door Nictiz. Op elke laag moeten afspraken worden gemaakt om tot een succesvolle
gegevensuitwisseling tussen instellingen te kunnen komen (Nictiz, 2021).

Figuur 5 Interoperabiliteitsmodel (Nictiz, 2021)

Organisatiebeleid
Om gegevensuitwisseling mogelijk te maken is het van belang dat er een bestuurlijke visie is ten
aanzien van de samenwerking. Dit is vaak lastig vanwege verschil in prioriteit, cultuur en formalisatie
tussen verschillende organisaties. Bij de overdracht van patiëntinformatie tussen ziekenhuizen en
VVT moet informatie de patiënt volgen, ongeacht waar de zorgverlening plaatsvindt. Dit vraagt om
een gezamenlijke visie en overeenstemming in terminologie binnen het gehele netwerk van
betrokken zorg- en dienstverleners. Er moet duidelijkheid komen over criteria voor goede
overdracht, met name over wat men verstaat onder complete, correcte en tijdige overdracht (de
Blok, et al., 2012).
Essentieel bij digitale gegevensuitwisseling is ook de bereidheid tot het uitwisselen van de gegevens
door de zorgverleners. Om digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken is hiervoor een
cultuurverandering bij zorgverleners vereist (Kash, Baek, Davis, Champagne-Langabeer, & Langabeer,
2017). Ook is van belang dat er voldoende financiële stimulansen zijn om de transitie door te voeren
(de Blok, et al., 2012).
Saxenburgh wil zich versterken in het digitaal vastleggen en beveiligen van patiëntgegevens en in de
communicatie met patiënt en tussen zorgverleners onderling. Saxenburgh gaat zich verder
ontwikkelen tot een echte zorgnetwerkorganisatie, die onder één naam integrale zorg aanbiedt
(ziekenhuiszorg, ouderenzorg, thuiszorg en revalidatie). Hiervoor moeten de systemen van het
ziekenhuis, de ouderenzorg en de thuiszorg op elkaar aangesloten worden, maar moet ook snelle
data uitwisseling met samenwerkingspartners mogelijk gemaakt worden. (Kam, 2020).
Saxenburgh wil met betrekking tot informatisering aanhaken bij regionale en landelijke
ontwikkelingen. In onderstaand kader is een overzicht weergegeven van regionale en landelijke
programma’s waaraan op dit moment kan worden deelgenomen.
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VIPP5
Implementatieprogramma waardoor instellingen van medisch specialistische zorg extra stappen
kunnen zetten in digitale informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen instellingen onderling
(Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, 2020). Saxenburgh heeft zich aangemeld voor VIPP5.
InZicht
Programma met als doel om veilige en eenduidige elektronische gegevensuitwisseling te versnellen
tussen cliënt en zorgprofessional, zorgprofessionals onderling en de langdurige en curatieve zorg
(Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, 2020). Saxenburgh heeft zich hiervoor niet aangemeld.
Twiin
Programma met als doel de juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment voor zorgverlener
en patiënt. Twiin ontwikkelt een landelijk afsprakenstelsel. Helder wordt hoe uitwisseling van
medische gegevens technisch mogelijk is. Twiin maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van bestaande
afsprakenstelsels en infrastructuren (Twiin, 2020).
Leren van data
De vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) is bezig met de ontwikkeling van een
minimale dataset van ZIB’s met als doel het verbeteren van de continuïteit van zorg, een goede
overdracht van gegevens en het ontsluiten van gegevens voor kwaliteitsverbetering en
kennisontwikkeling in de ouderenzorg (Verenso, 2021).
Regionaal informatie-uitwisselingsplatform
Binnen de regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) ZorgNetOost wordt een regionaal informatieuitwisselingsplatform ontwikkeld waarop verschillende aangesloten zorginstellingen gestructureerd
en middels standaarden informatie kunnen uitwisselen (ZorgNetOost, 2020). Saxenburgh heeft
besloten om te participeren binnen ZorgNetOost.
Naast landelijke programma’s zijn er binnen Saxenburgh ook andere projecten die betrekking hebben
op de overdracht. Er is een risico dat deze projecten invloed hebben op het BIZON-project. Deze
projecten zijn meegenomen in de risicoanalyse (zie bijlage I), die maandelijks met de stuurgroep is
besproken.
Conclusie
Om succesvolle overdracht te kunnen realiseren moet er een bestuurlijke visie op
gegevensuitwisseling zijn. Het ontwerp moet passen binnen de strategische doelstellingen van
Saxenburgh en aansluiten bij regionale en landelijke ontwikkelingen. De landelijke programma’s
bieden nog geen oplossing voor de medische overdracht naar de VVT. Het ontwerp kan al wel vast
voorsorteren op de landelijke ontwikkelingen, maar moet ook op korte termijn al resultaat bieden.
Er zijn nog geen afspraken over wat men verstaat onder een complete, correcte en tijdige
overdracht. Deze moeten opgesteld worden. Er moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor de
invoer van welke informatie, zodat zorgverleners kunnen vertrouwen op de informatie. Om deze
nieuwe afspraken na te leven is gedragsverandering bij zorgverleners vereist.
17

Zorgproces
Het huidige proces van overdracht van orthopedische patiënten die gaan revalideren binnen de GRZ
(zie figuur 6) start met een aanmelding voor nazorg vanuit het preoperatieve opnamegesprek of bij
spoed vanuit de intake op de spoedeisende hulp.

Figuur 6 Huidig proces: aanmelding GRZ

Wat opvalt is dat er door het transferbureau een order wordt gestuurd naar de specialist
ouderengeneeskunde om de aanmelding goed te keuren. Deze wordt echter niet door de specialist
ouderengeneeskunde bekeken. In de projectgroep is besloten dat dit buiten de scope van het BIZONproject valt en buiten het project wordt opgepakt.
Informatie ten behoeve van de overdracht wordt in het ziekenhuis vastgelegd door verschillende
disciplines, zoals de SEH-arts, orthopeed (PA), internist ouderengeneeskunde, verpleegkundige en
paramedicus (zie figuur 7).
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Figuur 7 Huidig proces: opstellen overdracht na behandeling in ziekenhuis

De specialist ouderengeneeskunde verzamelt vervolgens informatie over de aankomende cliënt door
in te loggen in HiX en te gaan zoeken in de documenten en dossiers van zowel orthopeed of PA,
internist ouderengeneeskunde, verpleegkundige en paramedici. Informatie wordt verzameld in een
Word document en vervolgens overgenomen op diverse plekken in Fierit. Medicatie wordt
overgenomen in Medimo (zie figuur 8).
In de verschillende processchema’s is te zien dat er 12 verschillende rollen betrokken zijn bij de
overdracht van één orthopedische patiënt naar de GRZ. In sommige gevallen zijn er zelfs nog meer
paramedische disciplines betrokken.
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Figuur 8 Huidig proces: Verwerken overdracht door specialist ouderengeneeskunde

Hieronder een aantal bevindingen die in de procesanalyse naar voren zijn gekomen:
-

-

-

-

Door het secretariaat in het ziekenhuis wordt een papieren ontslagbrief uitgeprint en verstuurd
naar de GRZ. Deze wordt door het secretariaat in de GRZ gescand en gemaild naar de SO. Deze
doet hier echter niets mee, omdat deze de benodigde informatie al zelf in HiX heeft opgezocht.
De SO zoekt veel informatie op in HiX en verzamelt dit eerst in een Word document op de
netwerkschijf. Vervolgens wordt deze informatie op verschillende plekken in Fierit opnieuw
gekopieerd. Dezelfde informatie wordt meerdere keren gekopieerd door dezelfde zorgverlener.
Af en toe2 kunnen patiënten niet terecht in de GRZ, terwijl er wel plek is. In verband met de tijd
die zorgprofessionals kwijt zijn aan een overdracht kunnen maar een beperkt aantal patiënten
worden opgenomen. Patiënten moeten dan langer in het ziekenhuis blijven dan nodig is.
In de enquête is uitgevraagd hoeveel tijd een SO kwijt is voor het verwerken van een overdracht,
dit is gemiddeld 45 minuten. Er worden per jaar 462 patiënten opgenomen op de GRZ. Dit
betekent dat specialisten ouderengeneeskunde 6,6 uur per week kwijt zijn aan het verwerken
van de overdrachten.

Kwaliteit van medische documenten is volgens Wang, Yu en Hailey te toetsen aan de hand van drie
attributen, namelijk proces, vorm/structuur en inhoud (Wang, Yu, & Hailey, 2013). De
geïnventariseerde knelpunten in het huidige proces hebben we aan de hand van deze attributen
gecategoriseerd en weergegeven in tabel 1.

2

1x in de periode januari t/m maart 2021
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Proces
Gegevens moeten vaak gekopieerd
worden. Dit leidt tot fouten en kost
veel tijd.
Overdracht komt vaak te laat en wordt
dan niet gelezen.
Overdracht ontbreekt soms volledig.
Informatie komt via verschillende
routes binnen (mail, secretariaat, HiX)
Overdracht verloopt via familie van de
patiënt en is hierdoor te laat.
SO zoekt informatie op in
verschillende dossiers in HiX. Dit kost
erg veel tijd.
Doordat overdracht veel tijd kost,
kunnen maar beperkt aantal cliënten
opgenomen worden. Hierdoor blijven
patiënten te lang in het ziekenhuis.
Patiënt moet hetzelfde verhaal
meerdere malen vertellen.
Er is geen tijd om de overdracht in te
voeren.
Veel taken worden dubbel uitgevoerd

Vorm en structuur
Verschillende vormen van
overdracht: papier, fax, mail en
mondeling.
Veel scannen en overnemen
van informatie
Gegevens worden tijdelijk op
share opgeslagen
3 applicaties nodig voor 1
patiënt (HiX, Fierit en Medimo)

Inhoud
Er worden soms gegevens
overgenomen die niet meer
actueel zijn.
Je weet nooit of medicatie
actueel is
Sociale gegevens ontbreken
veelal
Poli afspraken worden niet
overgenomen

Documenten uit HiX kunnen
niet rechtstreeks in Fierit
worden opgeslagen
Meerdere patiënten kunnen
tegelijk gewijzigd worden in
Fierit
In Fierit veel oude inrichting van
formulieren

Lab ontbreekt in overdracht

Niet iedereen heeft rechten in
HiX
Zivver werkt niet naar behoren.

Contactgegevens familie
ontbreken
Overdracht van
kwetsbaarheidsgegevens kan
niet

Geen SAMPC probleemlijsten

Orthopeed neemt niet altijd alle
informatie van geriater mee in
brief

Geen goede Wifi en devices bij
patiënt

Het is niet duidelijk wanneer alle
informatie beschikbaar is.
Volledige medische status moet
opnieuw opgesteld worden
Er is geen vertrouwen in informatie
van andere discipline. Daardoor wordt
informatie opnieuw uitgevraagd en
ingevoerd.
Geen 24/7 aanwezigheid
ouderengeneeskunde in ziekenhuis,
hierdoor soms eerst opname in ZH
Tabel 1 Knelpunten in huidige overdracht volgens SO’s

De meeste problemen zitten het proces, daar lijkt de meeste winst te behalen. Een geformaliseerd
werkproces, inclusief verantwoordelijkheden helpt bij het goed overdragen van de patiënt en de
bijbehorende gegevens. Hierbij is het ook goed om de zorgverlener inzicht te geven in de gehele
zorgketen van de patiënt (de Blok, et al., 2012). Vanuit de enquête komt naar voren dat er bij de SO’s
geen procedure voor het proces bestaat. Er zijn geen werkinstructies die aangeven welke stappen
moeten worden ondernomen bij overdracht van een patiënt naar de GRZ.
Het is belangrijk om professionals te betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe proces en de
bijbehorende systemen (Cornet, 2017), (Kash, Baek, Davis, Champagne-Langabeer, & Langabeer,
2017). Zorgverleners moeten goed getraind worden in het nieuwe proces, niet alleen bij
implementatie, maar continu (de Blok, et al., 2012), (Newnham, et al., 2017). Zogenaamde
‘champion users’ kunnen hierbij ondersteunen. Ook na implementatie is het van belang dat er
continu feedback gevraagd blijft worden aan de gebruikers en dat het gebruik gemonitord wordt
(Eden, et al., 2016).
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Tijdigheid van de ontslaginformatie is van groot belang bij de overdracht (Newnham, et al., 2017).
Het is belangrijk om een goede overweging te maken of push of pull verkeer hiervoor het meest
geschikt is. Om geen tijd te verspillen is het gebruik van meldingen wanneer er nieuwe informatie
beschikbaar is aan te bevelen. Om de werkdruk te verlichten is de voorkeur om gegevens maar
eenmalig vast te leggen (Eden, et al., 2016).
Mogelijkheden om ook voorafgaand en na overdracht communicatie mogelijk te maken tussen
zorgprofessionals zijn ook bevorderend voor een goede informatieoverdracht (Newnham, et al.,
2017), (Eden, et al., 2016).
Conclusie
Er zijn verschillende knelpunten in het huidige overdrachtsproces. Om deze op te lossen moet een
geformaliseerd integraal proces opgesteld worden door alle betrokken zorgprofessionals. Om de
procesverandering in de praktijk te brengen moet een goede werkinstructie worden opgesteld met
duidelijk beschreven afspraken en verantwoordelijkheden. Er is een goede training nodig, niet alleen
bij implementatie, maar ook later.
Ontslaginformatie moet tijdig, voordat de patiënt arriveert, bij de SO aanwezig zijn. Een pull
mechanisme ondersteunt hierbij. Het is aan te bevelen dat de SO een melding krijgt als er nieuwe
informatie beschikbaar is. Om de registratielast te verlagen is het uitgangspunt zijn dat alle
informatie slechts eenmaal aan de bron wordt vastgelegd. De patiënt hoeft zijn verhaal dan ook
slechts eenmalig te vertellen.

Informatie
Voor een goede overdracht moet bij de ontvangende partij geïnventariseerd worden welke
informatie-elementen van waarde zijn. Vaak ontbreekt deze kennis bij de verzendende partij (de
Blok, et al., 2012). Deze inventarisatie is gedaan en heeft geleid tot een uitgebreid overzicht van
informatie-elementen die de SO nodig heeft bij opname van een patiënt (zie tabel 2).
Informatiebehoefte
Patiëntgegevens
Huisarts
Verzekeraar
Apotheek
Opnamegegevens
Operatiegegevens
Medicatie
Doordoseringslijsten antistolling
Poliklinische afspraken
Laboratoriumuitslagen
(KCL, Pathologie, Microbiologie)
ECG-uitslag
ADL gegevens/functioneel
Maatschappelijk
Psychische gegevens
Communicatief

Probleemlijsten
Thuissituatie/woonsituatie
Decubitus
Reanimatiebeleid
Behandelbeperkingen
Opnamereden
Behandelaar
Medische voorgeschiedenis
Rapportage maatschappelijk werk
Rapportage Ergotherapie

Allergieën
Mobiliteit
Hulpmiddelen
Contactpersonen
Vaccinaties
Lengte
Gewicht
Voedingsadviezen
Insulineschema's
Pols

Rapportage Logopedie
Rapportage diëtetiek
Rapportage Fysiotherapie
Revalidatiedoelen

Bloeddruk
Patiëntfoto
Röntgenfoto, verslag
Wondbehandeling/verzorging

Tabel 2 Informatiebehoefte specialist ouderengeneeskunde bij overdracht van een patiënt uit het ziekenhuis
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Informatie die de SO bij overdracht ontvangt is vaak incompleet (zie figuur 9). Het ontbreken van
medicatiegegevens is vaak een probleem bij de overdracht van medische gegevens (de Blok, et al.,
2012). Dat geven ook de SO’s binnen Saxenburgh aan. Zie tabel 3 voor de resultaten uit de enquête
over welke informatie het meest gemist wordt. Naast ontbrekende informatie, staat er af en toe ook
foutieve informatie in de overdracht (zie figuur 10). Ook fouten komen het meest voor bij
medicatiegegevens, zoals te zien is in de uitkomsten van de enquête in tabel 4.

Figuur 9 Resultaten uitvraag ontbrekende informatie in
enquête onder specialisten ouderengeneeskunde (n=8)

Figuur 10 Resultaten uitvraag foutieve informatie in
enquête onder specialisten ouderengeneeskunde (n=8)

Tabel 3 Welke informatie staat foutief in
de overdracht? (n=8)
Tabel 4 Welke informatie ontbreekt in de
overdracht? (n=8)

Om meer inzicht te krijgen in de impact van ontbrekende en foutieve informatie in het
overdrachtsproces is een inventarisatie gedaan van gemelde incidenten met betrekking tot
overdracht naar de GRZ. In 82% van de gevallen komen incidenten voort uit onjuiste of ontbrekende
informatie, zoals te zien is in figuur 11.
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Figuur 11 Gemelde incidenten met betrekking tot overdracht naar GRZ, periode 1-7-2018 t/m 1-3-2021, n=15

Van de incidenten die ontstaan zijn uit gebrekkige informatievoorziening is gekeken om welke
informatie dit gaat. Ook hier blijken accurate medicatiegegevens het meest gemist te worden, zoals
te zien is in figuur 12.

Figuur 12 Gemelde incidenten met betrekking tot overdracht naar GRZ, periode 1-7-2018 t/m 1-3-2021, n=12

Naast het ontbreken van informatie wordt in de enquête door (verpleegkundig) specialisten
ouderengeneeskunde aangegeven dat ook het ontbreken van vertrouwen van de ontvangen
informatie een knelpunt is. De SO is verantwoordelijk om zelf een compleet beeld van de patiënt op
te stellen. Door het gebrek aan vertrouwen wordt alles vaak opnieuw aan de patiënt uitgevraagd.
Gebrek aan standaardisatie is een belemmerende factor bij digitale gegevensoverdracht (de Blok, et
al., 2012), (Eden, et al., 2016), (Kash, Baek, Davis, Champagne-Langabeer, & Langabeer, 2017).
Uniformiteit in het overdrachtsformulier, afspraken over semantiek en gestandaardiseerde
begrippen zijn nodig voor een goede digitale overdracht (Cornet, 2017), (de Blok, et al., 2012). Per
patiëntgroep zijn andere gegevenssets wenselijk (de Blok, et al., 2012). Er is dus behoefte aan een
standaard dataset die past bij de informatiebehoefte van de SO. Om de behoefte te kunnen
vergelijken met de landelijk beschikbare sets, zijn deze in kaart gebracht (zie onderstaand kader).
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Minimale dataset Verenso
Verenso ontwikkelt een minimale dataset van ZIB’s met als doel het verbeteren van de
continuïteit van zorg, een goede overdracht van gegevens en het ontsluiten van gegevens voor
kwaliteitsverbetering en kennisontwikkeling. Het is nog niet bekend hoe deze set eruit ziet.
Uiterlijk in 2025 moet de dataset klaar zijn (Verenso, 2021).
Basisgegevensset Zorg (BGZ)
De BGZ is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroep
overstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg (Nictiz, 2021).
eOverdracht
De eOverdracht is een informatiestandaard voor de verpleegkundige overdracht. Waardoor
uitwisseling en hergebruik van gegevens, zonder extra registratielast en informatieverlies,
mogelijk wordt (V&VN, 2020).
Basisgegevensset Langdurige Zorg (BGLZ)
De BGLZ bestaat uit gegevens die patiënten binnen de langdurige zorg relevant vinden. De BGLZ
komt voor een deel overeen met de BGZ en eOverdracht, maar voor een deel ook niet: het gaat
om drie aparte sets (Nictiz, 2021).

De inhoud van de BGZ, BGLZ en eOverdracht is vergeleken met de informatiebehoefte van de
specialist ouderengeneeskunde. De resultaten hiervan zijn te zien in bijlage J.
Standaard datasets geven vaak geen ruimte voor het delen van context in notitievelden. Dit is wel
wenselijk voor een goede overdracht (Eden, et al., 2016).
Conclusie
De SO heeft behoefte aan tijdige en accurate informatie over de overdracht. Er moet eenvoudige
toegang zijn tot de gewenste informatie op het juiste moment. Een actueel medicatieoverzicht wordt
het meest gemist en leidt tot de meeste incidenten.
Er is een standaard dataset nodig die past bij de informatiebehoefte van de SO. Verenso is nog bezig
met ontwikkelen van een minimale dataset voor de SO op basis van ZIB’s. De BGZ, BGLZ en
eOverdracht kunnen al wel worden gebruikt als dataset voor de overdracht. Daarnaast is een
mogelijkheid tot het delen van context in notities bevorderend voor een goede overdracht.
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Applicatie
Binnen het overdrachtsproces worden diverse applicaties gebruikt, zoals te zien in het
applicatieoverzicht in figuur 13.

Figuur 13 Applicatieoverzicht

In onderstaande figuur 14 is aangegeven welke applicatie in welk moment in het proces wordt
gebruikt.

Figuur 14 Gebruikte applicaties in overdrachtsproces

Het blijkt dat de daadwerkelijke informatie bij overdracht vaak op papier wordt verzonden. Een
digitale overdracht heeft echter de voorkeur, omdat deze beter leesbaar en beter voor iedereen
toegankelijk is (Newnham, et al., 2017), (de Blok, et al., 2012).
Software die wordt gebruikt bij informatieoverdracht moet gemakkelijk te gebruiken zijn en niet
teveel tijd kosten (Newnham, et al., 2017). Dit betekent niet meerdere malen inloggen of veel te veel
klikken. Er moet een automatische integratie met de huidige systemen zijn. Om een
gebruikersvriendelijke oplossing te ontwikkelen moeten gebruikers bij het ontwerp betrokken
worden. Ook moet er voldoende technische support aanwezig zijn tijdens gebruik. (Eden, et al.,
2016).
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Vervanging van het EPD, ECD en EVS zit niet in de scope van dit project. Uitgangspunt is dat
behandelaren in het ziekenhuis blijven werken in het EPD HiX van ChipSoft, SO’s in de GRZ gebruiken
het ECD Fierit van Tenzinger en schrijven medicatie voor in het EVS van Medimo.
Het is goed om eerst goed de mogelijkheden van de huidige leverancier te benutten (Kash, Baek,
Davis, Champagne-Langabeer, & Langabeer, 2017). Deze mogelijkheden van de huidige leveranciers
zijn in kaart gebracht. Ook is er een marktverkenning gedaan naar andere oplossingen die in de regio
en het land worden aangeboden. Dit heeft geleid tot een longlist met daarop 12 mogelijkheden van
zowel huidige als potentiële leveranciers. Deze longlist is terug te vinden in bijlage L.
In plaats van zelf software aan te schaffen kan ook aangesloten worden bij een regionale oplossing.
Binnen de regionale samenwerkingsorganisatie ZorgNetOost wordt een regionaal
uitwisselingsplatform ontwikkeld met als doel gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen, huisartsen,
VVT, etc. te faciliteren (ZorgNetOost, 2020). Begin 2021 is een Proof of Concept uitgevoerd, eind
2021 moet het platform met een eerste use case in de regio live gaan. Saxenburgh heeft besloten te
participeren binnen ZorgNetOost per 1-1-2022. Hierdoor komt er een mogelijkheid om in de
toekomst het regionale uitwisselingsplatform te gaan gebruiken voor gestructureerde
informatieoverdracht binnen en buiten Saxenburgh.
Conclusie
Zorgverleners in het ziekenhuis blijven werken met hun eigen systemen. Deze systemen moeten aan
elkaar gekoppeld worden om digitale overdracht van gegevens mogelijk te maken. Hiervoor is een
uitwisselingsplatform benodigd die ZIB’s gestructureerd kan verzenden en ontvangen. Saxenburgh
kan zelf een uitwisselingsplatform aanschaffen, maar kan ook gebruik maken van het regionale
uitwisselingsplatform dat bij ZorgNetOost in ontwikkeling is.
Voor gebruikers moet technische support goed ingericht zijn. Hiervoor is het ook van belang dat de
software flexibel en goed te beheren is.

Infrastructuur
Voor communicatie tussen ziekenhuis en GRZ wordt gebruik gemaakt van diverse middelen. Een deel
van de informatieoverdracht gaat via het ziekenhuisnetwerk, door gebruik te maken van HiX of door
een e-mail te versturen. Ook worden communicatiemiddelen als de telefoon, fax en de papieren
brief nog regelmatig gebruikt voor overdracht van informatie.
Verschillende bronsystemen die worden gebruikt bij verschillende zorgverleners in het proces
moeten door middel van ICT toepassingen aan elkaar gekoppeld worden (de Blok, et al., 2012).
Zorgverleners willen graag alle benodigde informatie in hun eigen systeem beschikbaar hebben.
Om straks te kunnen opschalen naar overdrachten met andere organisaties is de voorkeur aan te
sluiten op een landelijke infrastructuur. Voor medicatiegegevens is hiervoor het Landelijk
Schakelpunt (LSP) beschikbaar. Het LSP biedt een aantal gemeenschappelijke infrastructurele
voorzieningen voor het uitwisselen van medicatiegegevens. Zorgaanbieders kunnen aansluiten op dit
besloten netwerk om veilig medische gegevens van hun patiënten digitaal met elkaar te delen (VZVZ,
2021).
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Voor de informatieoverdracht van de gegevenssets BGZ, BGLZ en eOverdracht is nog geen landelijke
infrastructuur beschikbaar. Wel wordt hieraan gewerkt. Zo wordt binnen het Twiin programma in het
project ‘Knoop.’ (spreek uit: knooppunt) gewerkt aan een landelijke infrastructuur voor het delen van
zorginformatie door het aan elkaar koppelen van regionale XDS-infrastructuren die al beschikbaar
zijn. Dit worden Gekwalificeerde Twiin Knooppunten (GTK’s) genoemd. Naast bestaande XDSnetwerken, maakt project ‘Knoop.’ zich ook sterk om andere landelijke netwerken, zoals het LSP en
netwerken van EPD-leveranciers, te koppelen aan een landelijke XDS-infrastructuur. De
doelarchitectuur van het Twiin programma is te zien in figuur 15 (Twiin, 2021).

Figuur 15 Twiin architectuur (Twiin, 2021)

Twiin ziet een rol voor RSO’s om zorginstellingen aan te sluiten op een regionale infrastructuur en om
regionale infrastructuren aan elkaar te koppelen. Saxenburgh is nog niet aangesloten bij een
regionaal uitwisselingsnetwerk. In de regio heeft ZorgNetOost al wel een XDS-netwerk beschikbaar
dat in de toekomst een GTK moet worden. De doelarchitectuur van ZorgNetOost is te vinden in
bijlage N.
Conclusie
Bestaande systemen moeten aan elkaar gekoppeld worden. Hiervoor dient de nieuwe infrastructuur
aangesloten te worden op de bestaande infrastructuur van de organisatie.
Om ook buiten de muren van Saxenburgh informatie te kunnen uitwisselen moet er aangesloten
worden op een regionale infrastructuur, zoals die van ZorgNetOost. Deze zal in de toekomst worden
ontsloten binnen de landelijke infrastructuur.
Voor medicatiegegevens wordt aangesloten op het LSP, omdat dit de enige landelijke bron van
medicatiegegevens is. Ook het LSP zal binnen het ‘Knoop.’ project aan de landelijke infrastructuur
gekoppeld worden.
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Beveiliging, wet- en regelgeving
Patiënten en zorgprofessionals zijn bezorgd over privacy en veiligheid als het gaat over hun medische
gegevens (Eden, et al., 2016). Hierdoor is er veel privacywetgeving, die het uitwisselen van gegevens
echter wel kan bemoeilijken. Het is belangrijk dat er goed beveiligde IT-systemen worden gebruikt
om medische informatie te delen (de Blok, et al., 2012).
Volgens de AVG moet een organisatie passend beveiligingsbeleid hebben voor medische gegevens.
Hierbij moeten de volgende zaken goed geregeld worden (Autoriteit Persoonsgegevens, 2020):
- Authenticatie
- Autorisatie
- Logging van de toegang en controle hiervan
- Bewustwording medewerkers ten aanzien van informatiebeveiliging
De SO verzamelt alle informatie ten behoeve van de overdracht eerst in een opnamesjabloon in
Word, die wordt opgeslagen op een lokale netwerkschijf. Vervolgens wordt deze informatie
overgenomen in het ECD en EVS. Deze werkwijze voldoet niet aan de beveiligingseisen van de AVG,
aangezien er geen authenticatie, autorisatie en logging plaatsvindt.
De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verplicht zorginstellingen om een goede
overdracht op te stellen. Dit betekent dat de overdracht tijdig (binnen 24 uur) is, duidelijk
gedefinieerde verantwoordelijkheden kent en compleet en correct is. De overdracht is noodzakelijk
om goede zorg te kunnen leveren voor de opvolgende zorgverlener, zoals de SO. Als de SO niet op de
hoogte is van wat er in het ziekenhuis is gebeurd, of als geen actueel medicatieoverzicht is, kunnen
onveilige situaties ontstaan (Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, 2019).
Voor ouderen van 70 jaar of ouder moeten in de overdracht tenminste de volgende zaken worden
verwoord:
- Actuele aandoeningen en interventies tijdens opname
- Behandelplan met acties die de eerste week moeten plaatsvinden
- Het actueel medicatieoverzicht
- Contactgegevens van de persoon waar men extra informatie kan opvragen
- Het reanimeer- en behandelbeperkingenbeleid
Volgens de wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) mag bij
verwijzing van een patiënt uit het ziekenhuis naar de GRZ uit worden gegaan van veronderstelde
toestemming. Patiënten worden overgedragen voor GRZ en de SO is rechtstreeks betrokken bij de
uitvoering van de behandelingsovereenkomst. De gedachte daarachter is, dat de verwijzing met de
patiënt is besproken en dat het verschaffen van noodzakelijke informatie daar logischerwijs uit volgt.
(bron: advies Functionaris Gegevensbescherming)
De Wabvpz geldt niet voor het bijhouden van het EPD, maar is wel van toepassing als sprake is van
een elektronisch uitwisselingssysteem.. Dan is uitdrukkelijke toestemming van de patiënt vereist. Als
software uitsluitend is bedoeld in het kader van verwijzing, dan is sprake van zogeheten push verkeer
en is de Wabvpz niet van toepassing. Die geldt alleen voor pull verkeer. Degene die de informatie
actief onttrekt aan het systeem is bij het vullen van het systeem met informatie nog niet bekend.
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Op dit moment zoekt de SO zelf relevante informatie op in de dossiers van de behandelaren in het
ziekenhuis. Deze werkwijze is af te raden. De WGBO gaat er namelijk vanuit dat de verwijzende
behandelaar voor de verwijzing relevante informatie opstuurt. Dat is wat anders dan dat
behandelaar naar wie wordt verwezen zelf toegang heeft tot alle informatie over de patiënt. Dan zit
je in het gebied van schending van het beroepsgeheim. Dat heeft ook te maken met autorisaties in
het systeem. In dit geval is het wel een grijs gebied, omdat de SO voor de zorg in het kader van GRZ
juist een compleet beeld moet hebben, omdat er veelal sprake is van comorbiditeit.
Bij inrichten van een viewer mag worden uitgegaan van veronderstelde toestemming van de patiënt
(bron: advies Functionaris Gegevensbescherming). Mocht het in de toekomst anders worden, dan is
er voor de toestemming een aanpassing nodig (Rijksoverheid, 2021)
Conclusie
Er moeten goed beveiligde IT-systemen worden gebruikt om medische informatie te delen, waarbij
de gekozen oplossing moet voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. Afhankelijk van de
gekozen oplossing kan toestemming vanuit de patiënt noodzakelijk zijn.
Het is belangrijk dat de authenticatie en autorisatie van de SO goed geregeld is. SO’s mogen alleen
gegevens zien van patiënten die ze ook daadwerkelijk zullen behandelen. Als controle moet ook de
logging moet goed ingericht zijn.
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Ontwerpcriteria
De analyse heeft geleid tot een aantal criteria waaraan het ontwerp moet voldoen. Deze zijn met de
projectgroep geprioriteerd volgens de MoSCoW methodiek. MoSCoW is een techniek voor het
stellen van prioriteiten om prioriteiten te helpen begrijpen en beheren (The Agile Business
Consortium, 2014). De letters staan voor:
-

Must have (eis)
Should have (belangrijk)
Could have (niet zo belangrijk)
Will not have this time (geen prioriteit tijdens dit project)

Organisatiebeleid
Nr.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Criterium
Een bestuurlijke visie op gegevensuitwisseling
Passen binnen de strategische doelstellingen van Saxenburgh
Afspraken over wat men verstaat onder een complete, correcte en tijdige
overdracht.
Afspraken over taalgebruik in beide instellingen.
Afspraken over wie verantwoordelijk is voor de invoer van welke informatie
Te maken kosten moeten de baten waard zijn.
Voor een andere werkwijze moet cultuurverandering onder de aandacht gebracht
worden
Aanhaken bij regionale en landelijke ontwikkelingen, zodat de oplossing
toekomstbestendig is.
Saxenburgh moet aansluiten bij ZorgNetOost

Prioriteit
Must
Should
Must
Must
Should
Should
Must
Should
Should

Zorgproces
Nr.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

Criterium
Integraal geformaliseerd proces ziekenhuiszorg-ouderenzorg
Tijdige overdracht van gegevens voordat patiënt in GRZ arriveert
Eenmalige registratie van gegevens door zorgverlener
Patiënt hoeft verhaal maar 1x te vertellen
Overdracht moet digitaal worden verzonden
Geen informatie buiten EPD of ECD opslaan
Afspraken rondom verantwoordelijkheden beschreven
Goede werkinstructie
Goede training
Inzicht in hele keten voor gebruikers
Opstellen champion users
Systeem moet pull mechanisme ondersteunen
Communicatie rondom overdracht moet mogelijk zijn
Melding als er nieuwe informatie beschikbaar is

Prioriteit
Must
Should
Should
Should
Must
Must
Must
Must
Must
Should
Could
Should
Won’t have
Won’t have
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Informatie
Nr.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Criterium
Gebruik informatiestandaarden voor overdracht (BGZ, BGLZ of eOverdracht)
Actueel medicatieoverzicht moet beschikbaar zijn
Informatie moet gestructureerd uitgewisseld kunnen worden
Uniform overdrachtsformulier in beide instellingen
Lokale standaarden moeten aanpasbaar zijn aan lokale situatie
Mogelijkheid tot delen context in notities
Informatie moet eenvoudig gevonden kunnen worden
Informatie moet accuraat zijn
Geen informatie delen die niet nodig is
Professionals hebben toegang tot de juiste informatie op het juiste moment.
Patiënt heeft toegang tot eigen overdrachtsgegevens

Prioriteit
Must
Must
Should
Should
Won’t have
Won’t have
Should
Should
Should
Must
Won’t have

Applicatie
Nr.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

Criterium
Zorgverleners in het ziekenhuis blijven werken met HiX
Zorgverleners in de ouderenzorg blijven werken met Fierit
Zorgverleners in de ouderenzorg blijven Medimo gebruiken als EVS
Zorgverleners hoeven maar 1x in te loggen (single-sign on)
Opvragen van overdracht in maximaal 5x klikken
Opvragen van volledige overdracht in maximaal 5 minuten
Alle relevante informatie van patiënten die op de afdeling komen moet
toegankelijk zijn
Alle relevante informatie moet leesbaar zijn
Alle relevante informatie moet gestructureerd overgenomen kunnen worden
in het eigen dossier
Software moet gebruiksvriendelijk zijn
Software moet beheersbaar zijn voor technisch- en functioneel beheer
Software moet flexibel zijn, er moeten eenvoudig aanpassingen aan de
inrichting gedaan kunnen worden
Technische support moet ingericht zijn

Prioriteit
Must
Must
Must
Should
Should
Should
Must
Must
Should
Should
Should
Should
Must

Infrastructuur
Nr.
5.1
5.2
5.3
5.3

Criterium
Aansluiten op bestaande infrastructuur Saxenburgh
Aansluiten op landelijke infrastructuur LSP
Aansluiten op regionale infrastructuur ZorgNetOost
Koppelen van bestaande systemen

Prioriteit
Must
Should
Should
Should

Beveiliging, wet- en regelgeving
Nr.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Criterium
Patiëntcontext moet meegegeven worden in oplossing
Patiëntinformatie wordt op een veilige wijze opgeslagen en verzonden
IT-systemen moeten voldoen aan NEN7510 norm
De gekozen oplossing voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving (o.a. AVG)
Oplossing moet voldoen aan prestatie-indicator 18.8.1 van de IGJ
Zorgverlener logt in met UZI pas of Zorg ID
Gebruik van IT-systemen moet gelogd worden

Prioriteit
Should
Must
Must
Must
Should
Should
Must
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Ontwerp
Op basis van de ontwerpcriteria in het vorige hoofdstuk is een ontwerp gemaakt voor een oplossing
op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel.

Organisatiebeleid
Om de visie op gegevensuitwisseling te formaliseren zijn een aantal doelstellingen opgenomen in de
nieuwe informatiseringsstrategie van Saxenburgh voor de periode 2021-2025:
- Systemen van ouderenzorg, thuiszorg, revalidatie en ziekenhuiszorg kunnen noodzakelijke
informatie met elkaar uitwisselen.
- Zorgverleners ervaren minder registratielast en meer werkplezier door het goed inzetten van
ICT-middelen. Gegevens worden eenmalig geregistreerd voor meervoudig gebruik.
(Stokvis & Zwager, 2021)
Het strategiedocument is opgesteld in samenwerking met de CMIO en is afgestemd en goedgekeurd
door onder andere de Raad van Bestuur, medisch stafbestuur en het managementteam.
Om regionale- en landelijke gegevensuitwisseling in de toekomst mogelijk te maken is het van belang
aan te sluiten bij een RSO. Saxenburgh zit tussen de regio’s van Stichting GERRIT in Noord-Nederland
en ZorgNetOost in Twente in. Met beide organisaties zijn verkennende gesprekken gevoerd, waarna
is gekozen om als Saxenburgh aan te sluiten bij ZorgNetOost. Inmiddels is de overeenkomst door de
bestuurders ondertekend. Hiermee zijn belangrijke regionale afspraken over gegevensuitwisseling
gemaakt.
Ook zijn er in de projectgroep afspraken gemaakt over de inhoud van de overdracht. Er is
afgesproken welke zorgverleners verantwoordelijk zijn voor het vastleggen van welke informatie op
welk moment. Hierdoor hoeft informatie maar op één plek geregistreerd te worden en kan de SO
vertrouwen dat de informatie die beschikbaar is ook compleet is. De afspraken zijn te vinden in
bijlage K.

Zorgproces
Voor het opstellen van het gewenste proces is gebruik gemaakt van de ziekenhuis referentie
architectuur (ZiRA). Het hieronder in figuur 16 weergegeven behandelproces is al uitgangspunt
genomen.

Figuur 16 Procesmodel ZiRA (Nictiz, 2021)
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In dit project gaat het alleen om de processtap ‘overdragen’. Binnen ZiRA is deze nog verder
uitgewerkt, zoals te zien in figuur 17.

Figuur 17 Overdrachtsproces ZiRA (Nictiz, 2021)

Het bepalen van het transferbeleid valt buiten de scope van het project. De processtappen aan de
verzendende kant zijn het opstellen van de overdracht en het beschikbaar stellen van de
patiëntinformatie. Dit is de eerste optie voor het verzenden van de overdracht.
Het kan ook anders. Wanneer duidelijk is waar de gewenste overdrachtsinformatie in het systeem
wordt opgeslagen, kan het systeem deze informatie automatisch beschikbaar stellen. De
zorgverlener hoeft dan geen overdrachtsdocument meer te maken, maar kan eenmalig de relevante
informatie noteren in zijn dossier (zie figuur 18).

Figuur 18 Alternatief proces overdracht

Voor het ontvangen van de overdracht door de SO is geen procesbeschrijving aanwezig in het
referentiedomeinenmodel care (RDC). Ontvangen van digitale informatie kan op verschillende
manieren:
Optie 1: Ontvangen van een digitaal overdrachtsdocument
Hiermee wordt een digitaal document door de verzendende partij samengesteld en verzonden (push
mechanisme). Voordeel van deze optie is de controle over de informatie bij de verzendende partij.
Het nadeel is dat gegevens met vertraging verzonden worden en dat informatie overgetypt moet
worden in het dossier.
Optie 2: Ontvangen van gestructureerde gegevens in het dossier
Hiermee wordt de overdrachtsinformatie digitaal beschikbaar gesteld in het informatiesysteem van
de ontvanger, die de gewenste informatie op elk moment kan inzien (pull mechanisme). Het
voordeel voor de verzendende partij is dat er geen overdrachtsdocument verzonden hoeft te
worden, voordeel voor de ontvanger is realtime informatie die niet meer overgetypt hoeft te
worden. Nadeel is de complexiteit van deze oplossing.
Optie 3: Realtime inzien gewenste gegevens in viewer
Hiermee wordt de overdrachtsinformatie in een viewer beschikbaar gesteld aan de ontvanger, die de
gewenste informatie op elk moment kan inzien (pull mechanisme). De verzender hoeft dan geen
overdrachtsdocument op te stellen en de ontvanger heeft realtime inzage in de
overdrachtsinformatie. Gegevens moeten nog wel overgetypt worden om in het eigen dossier te
kunnen worden overgenomen.
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Omdat tijdigheid van de informatie bij de overdracht belangrijk is, is gekozen voor een pull
mechanisme. Hiermee worden ook de administratieve taken bij een overdracht verminderd.
Daarmee is optie 2 de gewenste eindoplossing. Gestructureerd uitwisselen blijkt op dit moment nog
niet haalbaar, hier wordt verderop in dit rapport nog verder op ingegaan. Om de actuele knelpunten
binnen Saxenburgh wel op korte termijn op te lossen is er gekozen voor een tussenoplossing, die de
organisatie ook alvast voorbereidt op de gewenste eindoplossing.
Tussenoplossing:
Eindoplossing:

Realtime inzien van gegevens in een viewer
Gestructureerd uitwisselen van gegevens tussen EPD en ECD

Het gewenste proces aan de verzendende kant ziet is weergegeven in figuur 19.

Figuur 19 Gewenst proces opstellen overdracht

Figuur 20 Gewenst proces ontvangen overdracht
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Het gewenste proces aan de ontvangende kant is weergegeven in figuur 20. Hierbij is de
tussenoplossing als uitgangspunt genomen. In de gewenste eindoplossing zal de stap van het
kopiëren van informatie naar het dossier kunnen verdwijnen.

Informatie
Uit de informatieanalyse blijkt dat de SO zowel informatie van de orthopeed, geriater,
verpleegkundige en paramedici in het ziekenhuis nodig heeft om tot een compleet beeld van de
patiënt te komen (zie tabel 2). Deze informatiebehoefte is vergeleken met de beschikbare
standaarden (BGZ, BGLZ en eOverdracht). Voor medische informatie blijkt de BGZ het meest
geschikt, voor de verpleegkundige informatie is dat de eOverdracht. In bijlage J zijn de resultaten van
de informatieanalyse terug te vinden.
Orthopeden geven aan dat het lastig is om het klinische verloop van een opname in de beschikbare
standaarden kwijt te kunnen. Professionals zijn gewend om veel informatie nu in vrije teksten in te
vullen. Uit de pilot moet blijken of er geschakeld kan worden naar gestructureerd vastleggen van
gegevens. Er wordt gekozen om niet af te wijken van de beschikbare standaarden.
Voor overdracht van paramedische rapportages is geen standaard beschikbaar. Wel zijn er al ZIB’s
gedefinieerd. Deze zullen hiervoor gebruikt worden.
Actuele medicatie is de belangrijkste informatie bij een overdracht. Medicatie kan worden
overgenomen vanuit het EPD van het ziekenhuis of kan bij het LSP opgehaald worden. Omdat het LSP
de bron van alle medicatie moet zijn, wordt een aansluiting met het LSP gerealiseerd.
Tussenoplossing:
Eindoplossing:

Geen aanpassing van het EPD van de verzender. Informatie wordt getoond
zoals deze op dit moment in het EPD wordt vastgelegd.
Aanpassing van het EPD naar ZIB’s, zodat informatie in de vorm van ZIB’s ook
gestructureerd kan worden uitgewisseld.

Applicatie
Uitgangspunt is het gestructureerd uitwisselen van gegevens. Het is gebleken dat zowel het EPD als
het ECD eigen uitwisselingsplatformen aan het ontwikkelen zijn. Deze kunnen direct aan elkaar
gekoppeld worden, echter is de oplossing dan niet schaalbaar (zie figuur 21).

Figuur 21 Directe koppeling tussen EPD en ECD
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Om de oplossing schaalbaar te maken moet een onafhankelijk uitwisselingsplatform gebruikt
worden, zodat ook andere ziekenhuizen en VVT-instellingen hierop aan kunnen sluiten (zie figuur 22).
In het kader van samenwerkingsafspraken, koppeling naar landelijke infrastructuren en delen van
kosten is het platform dat binnen ZorgNetOost wordt ontwikkeld het meest geschikt.

Figuur 22 Informatie-uitwisseling via een regionaal uitwisselingsplatform

Het regionale uitwisselingsplatform is de komende jaren nog in ontwikkeling. Ook de
uitwisselingsplatformen van het EPD en het ECD zijn nog niet geschikt om zowel de BGZ als de
eOverdracht te verzenden en ontvangen. Het is nog niet bekend wanneer deze ingezet kunnen gaan
worden. Voor de interne overdracht binnen Saxenburgh kan inzage van gegevens middels een viewer
wel op korte termijn gerealiseerd worden (zie figuur 23).
Met een viewer heeft de SO wel toegang tot alle gewenste gegevens, maar kan deze nog niet
gestructureerd overnemen in zijn dossier. De SO moet de gegevens dan nog kopiëren naar zijn eigen
dossier om ze als bewijsvoering voor het opgestelde beleid te kunnen gebruiken.

Figuur 23 Tussenoplossing: informatie beschikbaar maken via viewer

Tussenoplossing:
Eindoplossing:

Viewer die opgeroepen wordt vanuit het ECD van de SO en informatie uit het
EPD toont. Met daarbij aansluiting van Medimo op het LSP.
Gestructureerd uitwisselen van informatie middels een regionaal
uitwisselingsplatform.
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Om de applicatiekeuze voor de tussenoplossing te kunnen maken is een longlist opgesteld met
mogelijke oplossingen in de markt (resultaten in bijlage L). Belangrijkste eis aan de tussenoplossing is
dat het de gewenste gegevensset vanuit het ziekenhuis (BGZ en eOverdracht) inzichtelijk kan maken
bij de SO in de GRZ. Daarbij is het belangrijk dat de applicatie op korte termijn (binnen een jaar) te
implementeren is. De oplossingen van de longlist zijn op bovenstaande criteria getoetst, de
resultaten zijn te vinden in tabel 5.
Gewenste
functionaliteit?

Realiseerbaar
dit jaar?

Ja

Nee

Nee

Ja

ChipSoft Zorgplatform i.c.m. Founda

Ja

Nee

ChipSoft Zorgplatform i.c.m. Hinq

Ja

Nee

ChipSoft Zorgplatform i.c.m. Intersystems

Ja

Nee

ChipSoft Zorgverlenersportaal openen vanuit Fierit

Ja

Ja

ChipSoft integraal dossier ziekenhuis en ouderenzorg

Ja

Nee

Healthcare Information Landscape

Ja

Ja

ZorgDomein nazorg

Ja

Ja

Deels

Ja

Ja

Ja

Oplossing
ChipSoft Zorgplatform i.c.m. Fierit Dataplatform
ChipSoft Zorgplatform i.c.m. BettyBlocks

Medimo LSP koppeling
ZorgMail van HiX naar Fierit
Tabel 5 Eerste selectie van mogelijke oplossingen uit de longlist

Door bovenstaande selectie bleven er 5 mogelijke oplossingen over voor de shortlist. Deze zijn
getoetst aan de hand van onderstaande selectiecriteria, die op basis van literatuur zijn opgesteld en
samen met de projectgroep en stuurgroep zijn aangevuld en aangepast.
-

Tijdigheid
Inzage eOverdracht en BGZ
Aansluiting LSP
Integratie ECD-EPD
Gebruiksvriendelijkheid
Beheerlast
Flexibiliteit
Veiligheid
Kosten
Toekomstbestendigheid
Aansluiting op strategie

In bijlage M zijn de selectiecriteria inclusief scores terug te vinden. Resultaten van de beoordeling zijn
in de keuzematrix in tabel 6 terug te vinden. Na overleg met projectgroep en stuurgroep zijn
bepaalde criteria zwaarder meegewogen dan andere.
Omdat ophalen van medicatiegegevens vanuit het LSP een grote wens is en dit alleen binnen
Medimo gerealiseerd kan worden, is deze oplossing ook in combinatie met de andere oplossingen
gescoord.
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Ophalen medicatie LSP

Integratie ECD

Gebruiksvriendelijkheid

Beheerlast

Flexibiliteit

Kosten (2 jaar)

Strategische keuze

Toekomstbestendigheid

Veiligheid

3

3

1

1

1

1

1

1

1

2

90

HiX Portaal
HIL Medical Dashboard
ZorgDomein
ZorgMail in Fierit
Medimo LSP koppeling
HiX Portaal + Medimo
HIL + Medimo
ZorgDomein + Medimo

5
5
3
4
5
5
5
3

5
5
5
5
2
5
5
5

1
1
1
1
5
5
5
5

4
4
1
4
2
2
2
1

4
4
2
4
3
3
3
2

3
2
4
3
4
3
2
4

5
3
2
3
2
5
3
2

5
1
5
4
3
3
1
3

3
3
3
3
3
3
3
3

2
5
4
1
4
2
5
4

5
5
2
5
2
2
2
1

69
65
52
62
61
70
68
60

Eindscore

Inzage eOverdracht+ BGZ

3

Totaal

Tijdigheid gegevens

Weging(1-3)

Selectiematrix

Schaal
1-10
7,7
7,2
5,8
6,9
6,8
7,8
7,6
6,7

Tabel 6 Uitkomsten applicatieselectie

Er is gekozen het HiX zorgverlenersportaal in te richten in combinatie met aansluiten van Medimo op
het LSP. In de systeemontwerpfase is deze oplossing samen met de leveranciers verder uitgewerkt.
Het resultaat is in figuur 24 te zien.

4

1

2

3

Figuur 24 Te realiseren onderdelen voor pilot orthopedie --> GRZ

Er worden een viertal componenten ontwikkeld:
1. Viewer van overdrachtsinformatie binnen ChipSoft Zorgportaal
2. Single sign-on koppeling vanuit Fierit naar ChipSoft Zorgportaal
3. Single sign-on koppeling vanuit Fierit naar Medimo
4. Aansluiting van Medimo op het LSP
Daarnaast worden formulieren binnen HiX en binnen Fierit aangepast om beter aan te sluiten bij het
nieuwe werkproces.
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Infrastructuur
Om gegevens tussen meerdere partijen uit te wisselen is een infrastructuur benodigd, zoals
weergegeven in het gegevensuitwisselingsmodel in figuur 25.

Figuur 25 Gegevensuitwisselingsmodel (Klein Wolterink & van der Aa, 2020)

Het Twiin programma heeft als doel deze infrastructuur landelijk beschikbaar te maken, door het aan
elkaar koppelen van verschillende Gekwalificeerde Twiin Knooppunten (GTK). Zie figuur 26 waar de
rol van Twiin en de GTK’s is weergegeven op het uitwisselingsmodel.

Figuur 26 Gegevensuitwisselingsmodel ingevuld voor uitwisseling BGZ via Twiin (Leendert Nooitgedacht, 2020)

Om gebruik te kunnen maken van deze landelijke infrastructuur moet Saxenburgh eerst aansluiten
bij een GTK. ZorgNetOost heeft als doel hun XDS-omgeving en te ontwikkelen uitwisselingsplatform
in te zetten als GTK, om deze vervolgens te koppelen aan de landelijke Twiin infrastructuur.
Voor medicatiegegevens zal er worden aangesloten op de LSP-infrastructuur. Ook het LSP zal een
GTK worden binnen de landelijke infrastructuur. In figuur 27 is deze gewenste architectuur in kaart
gebracht.

Figuur 27 Doelarchitectuur gegevensuitwisseling Saxenburgh
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Tussenoplossing:

Eindoplossing:

Gebruik maken van de eigen infrastructuur van Saxenburgh voor beschikbaar
maken viewer. Aansluiten op LSP-infrastructuur voor ophalen en verzenden
van medicatiegegevens. Aansluiten bij ZorgNetOost.
Uitwisselingsplatformen van ChipSoft en Tenzinger koppelen aan het
regionale GTK van ZorgNetOost. Deze kan vervolgens aan andere GTK’s
gekoppeld worden om een landelijke infrastructuur te realiseren.

Beveiliging, wet- en regelgeving
Om te voldoen aan de eisen omtrent authenticatie, autorisatie en logging van de AVG en NEN7510 is
het van belang dat er geen informatie wordt opgeslagen buiten het EPD en het ECD. Het
opnamesjabloon in Word dat op dit moment wordt gebruikt zal verdwijnen. Hiervoor zal de
inrichting van Fierit worden aangepast. Ook zullen activiteiten die zorgverleners binnen de viewer
uitvoeren worden vastgelegd in een logbestand.
Binnen Saxenburgh is geen toestemmingsregistratie noodzakelijk voor de tussenoplossing met de
viewer. Wanneer de gewenste eindsituatie wordt gerealiseerd moet er ook een
toestemmingsprocedure komen.
Om authenticatie van zorgverleners goed te kunnen regelen zal er ingelogd worden met een UZI pas,
waardoor alleen geregistreerde zorgverleners toegang hebben tot de voor hen relevante informatie.

Validatie en verificatie
Om het ontwerp te valideren en verifiëren zullen na afloop van de pilot de opgestelde
ontwerpcriteria worden geëvalueerd. Niet alleen de werking van de applicatie zal worden getest in
de pilot, maar ook de effectiviteit van de organisatieafspraken, afgesproken werkproces en gebruikte
informatiesets. De pilot is op moment van schrijven nog niet uitgevoerd.
Het ontwerp is wel getoetst door gebruik te maken van veel landelijk beschikbare richtlijnen en
referenties:
-

-

-

-

Het opgestelde beleid rondom informatie-uitwisseling is opgesteld door aan te sluiten bij alle
landelijke ontwikkelingen rondom gegevensuitwisseling, zoals de VIPP-programma’s, het
TWIIN-programma en de aanstaande WEGIZ-wetgeving.
Het gewenste werkproces is gebaseerd op de referentiearchitectuur ziekenhuizen (ZiRA)
De gebruikte gegevensset (BGZ en eOverdracht) is binnen de landelijke programma’s al
getoetst in pilotprojecten.
Zorgverleners blijven gebruik maken van hun eigen applicaties, die vervolgens gekoppeld
gaan worden aan een regionaal uitwisselingsplatform dat gaat voldoen aan de afspraken
vanuit het Twiin programma.
De viewer is ontwikkeld met behulp van de specialisten ouderengeneeskunde. Tijdens de
implementatie zullen zij regelmatig de ontwikkelingen beoordelen. Voor livegang wordt de
applicatie door hen goedgekeurd.
Voor de tussenoplossing wordt gebruik gemaakt van reeds aanwezig infrastructuur binnen
Saxenburgh. Deze wordt gehost en gemonitord door een externe partij.
Voor de eindoplossing wordt gebruik gemaakt van het landelijke Twiin programma.
Authenticatie van zorgverleners gebeurt door middel van de UZI pas, dat landelijk erkend is
als veilig inlogmiddel.
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Conclusie, discussie en aanbevelingen
Conclusie
Informatie-uitwisseling bij overdracht van patiënten vanuit het ziekenhuis naar de GRZ is binnen
Saxenburgh niet optimaal. In een analyse naar de huidige situatie zijn diverse knelpunten in het
overdrachtsproces naar voren gekomen. Er is een ontwerp opgesteld dat de knelpunten in het proces
oplost en gestructureerde uitwisseling van gegevens binnen en buiten Saxenburgh mogelijk maakt.
Om digitale uitwisseling van patiëntgegevens hoog op de agenda van de organisatie te krijgen is het
opgenomen in het nieuw opgestelde beleidsplan informatisering. Dit plan sluit aan bij de strategische
doelen van Saxenburgh en bij de landelijke ontwikkelingen rondom gegevensuitwisseling in de zorg.
Er is een nieuw overdrachtsproces ontworpen, waarbij onnodige stappen niet meer worden
uitgevoerd, dubbele registratie wordt voorkomen en informatie niet meer zo vaak handmatig wordt
gekopieerd. Een pull mechanisme, waarbij informatie door de ontvanger wordt opgevraagd, zorgt
ervoor dat de ontslaginformatie beschikbaar is voor de SO voordat de patiënt arriveert. Het opstellen
en verzenden van een overdrachtsdocument is dan niet meer nodig. Om de registratielast te
verlagen is het uitgangspunt dat alle informatie slechts eenmaal aan de bron wordt vastgelegd. Er
zijn afspraken gemaakt over wie verantwoordelijk is voor de registratie van welke informatie op welk
moment in het proces. Om deze nieuwe afspraken na te leven is gedragsverandering bij
zorgverleners vereist.
Overdrachtsinformatie moet niet alleen tijdig, maar ook accuraat zijn. Er is een standaard dataset
nodig die past bij de informatiebehoefte van de SO. Voor de overdracht van orthopedische
patiënten naar de GRZ is de BGZ in combinatie met de eOverdracht de meest geschikte beschikbare
dataset. Een actueel medicatieoverzicht wordt het meest gemist.
Zorgverleners blijven registreren in hun eigen systeem. Systemen worden aan elkaar gekoppeld om
digitale overdracht van gegevens mogelijk te maken. Zowel het ECD als het EPD ontwikkelen een
eigen uitwisselingsplatform. Voor een schaalbare oplossing moeten systemen niet 1 op 1, maar via
een regionaal uitwisselingsplatform met elkaar verbonden worden. ZorgNetOost ontwikkelt een
uitwisselingsplatform in onze regio. Dit is één van de redenen voor Saxenburgh om participant te
worden binnen ZorgNetOost. Het regionale platform zal een gekwalificeerd Twiin knooppunt (GTK)
worden, die in het Twiin programma wordt ontsloten binnen een landelijke infrastructuur. Voor het
ophalen en verzenden van medicatiegegevens wordt aangesloten op het LSP, dat ook een GTK in de
landelijke infrastructuur zal worden.
De uitwisselingsplatformen van het EPD en het ECD zijn net als het regionale uitwisselingsplatform
nog in ontwikkeling en op korte termijn niet te implementeren. Om de actuele knelpunten rondom
overdracht van orthopedische patiënten naar de GRZ alvast op te lossen is er ook een ontwerp voor
een tussenoplossing gemaakt. Vanuit het ECD zal in een viewer de overdrachtsinformatie vanuit het
EPD realtime geraadpleegd kunnen worden. De tussenoplossing is alvast een eerste stap richting de
gewenste eindoplossing. Zo zijn er al afspraken gemaakt, kunnen professionals alvast wennen aan
het nieuwe proces en de standaard set informatie.
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Het ontwerp van de tussenoplossing is nog niet getoetst in de praktijk. De pilot zal in het najaar van
2021 uitgevoerd worden. Op basis van de evaluatie van de pilot zal het ontwerp verder worden
aangescherpt. Dit ontwerp is een blauwdruk voor alle uitwisselingsvraagstukken van Saxenburgh in
de toekomst. De eerste versie van deze blauwdruk is te vinden in bijlage O.

Discussie
Doordat het ontwerp nog niet getoetst is in een pilot is het nog onduidelijk hoe zorgprofessionals
omgaan met de nieuwe werkwijze. De pilot is hiervoor noodzakelijk. Deze zal in het najaar van 2021
uitgevoerd gaan worden. Na evaluatie van de pilot zal het opgestelde ontwerp aangepast worden op
basis van de bevindingen.
Het project heeft tot nu toe al wel veel opgeleverd voor Saxenburgh. Vanuit de analyse zijn veel
knelpunten in het huidige proces naar voren gekomen. De resultaten dragen bij aan de bereidheid
onder professionals om te veranderen.
Ook is er veel inzicht gekomen in de regionale en landelijke ontwikkelingen. Daarmee heeft
Saxenburgh nu een doelarchitectuur ontwikkeld met betrekking tot gegevensuitwisseling. Een
regionaal uitwisselingsplatform gaat hier een grote rol in spelen. Tijdens het project is Saxenburgh
aangesloten als participant bij ZorgNetOost, zodat de mogelijkheid er komt te koppelen aan het nog
te ontwikkelen regionale platform.
Het ontwerp is zo generiek mogelijk opgesteld, zodat deze ook gebruikt kan worden voor alle andere
uitwisselingsprojecten die nog komen gaan. Of het ontwerp ook echt herbruikbaar is zal moeten
blijken uit de pilot en verdere uitrol. Het ontwerp houdt al wel rekening met alle aanstaande
ontwikkelingen en richtlijnen omtrent gegevensuitwisseling.
Het is duidelijk geworden dat de leveranciers van het EPD en ECD nog niet op korte termijn een
uitwisselingsplatform voor de gewenste dataset kunnen leveren. Ook is de ontwikkeling van een
regionaal uitwisselingsplatform nog niet op korte termijn afgerond. Binnen een jaar is het nog niet
mogelijk om de gewenste eindsituatie te realiseren.
De gekozen tussenoplossing is een oplossing specifiek voor Saxenburgh en niet op te schalen naar
overdrachten buiten de organisatie. Toch draagt de tussenoplossing al wel bij aan de eindoplossing:
- Gegevensuitwisseling is belangrijk onderdeel van de visie op informatisering geworden.
- Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt in de regio door aansluiting bij ZorgNetOost
- Zorgprofessionals kunnen al wennen aan het nieuwe proces. Onnodige stappen zijn uit het
proces gehaald. Het pull mechanisme wordt gebruikt in plaats van het push mechanisme.
- Zorgprofessionals kunnen al wennen aan het gebruik van de standaard gegevens uit de BGZ
en eOverdracht.
- Technische aansluiting op het LSP is alvast gerealiseerd.
Ook de realisatie van de tussenoplossing heeft al vertraging opgelopen. Leveranciers van het EPD en
ECD moeten een inspanning leveren om de single sign-on koppeling te realiseren. Dit staat echter bij
beide leveranciers niet hoog op de ontwikkelagenda.
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Aanbevelingen
Met dit ontwerp is gegevensuitwisseling tussen ziekenhuis en VVT nog niet gerealiseerd. Hiervoor
moeten nog een aantal stappen genomen worden:
- Uitvoeren geplande pilot orthopedie – GRZ in het najaar van 2021. De pilot moet worden
geëvalueerd aan de hand van de vooraf opgestelde ontwerpcriteria.
- Op basis van de evaluatie zal het ontwerp worden aangepast. Dit zal mogelijk leiden tot
nieuwe organisatorische afspraken, wijzigingen in het werkproces, een andere gegevensset
en aanpassingen aan de viewer. De aanpassingen zullen opnieuw getoetst moeten worden in
de pilot. Dit zou eind 2021 kunnen plaatsvinden.
- Wanneer de pilot naar tevredenheid is uitgevoerd, kan worden opgeschaald naar andere use
cases. De voorbereidingen zijn al genomen om ook de verpleegkundigen en paramedici van
hetzelfde ontwerp gebruik te kunnen laten maken. Later kan ook worden opgeschaald naar
andere specialismen. Dit kan begin 2022 plaatsvinden.
- Aanschaffen van de standaard content inrichting van ChipSoft. Hiermee wordt alle
dossiervorming omgezet, zodat ZIB’s ontsloten kunnen worden via het ChipSoft
Zorgplatform. Afhankelijk van de planning van ChipSoft kan dit eind 2022 afgerond zijn.
- Tegelijkertijd zal ook de inrichting van dossiers binnen Fierit aangepast moeten worden,
zodat er conform ZIB’s kan worden geregistreerd. Het uitwisselingsplatform dat nog in
ontwikkeling is moet dan ook geïmplementeerd worden.
- Laatste stap is het aansluiten van de uitwisselingsplatformen van ChipSoft en Tenzinger aan
het regionale uitwisselingsplatform van ZorgNetOost. Dit zal niet eerder dan in 2023 plaats
kunnen vinden. De regionale projectenagenda en de interne projectenagenda van
Saxenburgh moeten hiervoor op elkaar afgestemd worden.
- Het ZorgNetOost platform zal vervolgens binnen het Twiin programma gekoppeld worden
aan de landelijke infrastructuur. Hiervoor zijn het Twiin programma en ZorgNetOost
verantwoordelijk.

Reflectie
Proces
Voorafgaand aan het project is de projectorganisatie goed neergezet. Er was een duidelijke opdracht,
een opdrachtgever en een stuurgroep. Er is een brede projectgroep bereid gevonden om mee te
werken aan het project. In de loop van project bleek dat niet iedereen altijd nodig is. Een aantal
mensen zijn tijdens het project uitgestapt, nieuwe deelnemers zijn gedurende het project ook
toegevoegd aan diverse sub werkgroepen.
Alle projectbijeenkomsten hebben online plaatsgevonden. Met name in de beginfase was het erg
lastig om betrokkenheid bij iedereen te krijgen. Ik had het gevoel dat het mijn project was, waarbij
projectleden toehoorders waren. Ik heb geprobeerd met online brainstormtools meer betrokkenheid
te creëren. Gebruik van deze tools bleek erg lastig, waardoor het resultaat soms averechts was.
Ik heb geprobeerd alle projectleden mee te krijgen in de materie. Dat is deels gelukt, maar was
misschien niet noodzakelijk voor het goed laten slagen van het project. Iedereen kan op zijn eigen
inhoudsgebied expert zijn, zonder alle kennis met iedereen te delen. In de loop van het project werd
de betrokkenheid bij de projectgroep wel steeds groter.
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De projectgroep kwam 2-wekelijks bijeen. Tijdens elk overleg werd de actie-, issue- en besluitenlijst
bijgehouden. De stuurgroep kwam maandelijks bijeen. Daar zijn de voortgang, risico’s en business
case elke keer besproken. Hierdoor was de stuurgroep goed op de hoogte.
De opleider en wetenschappelijk begeleider hebben gefungeerd als klankbord voor de kwaliteit. Ook
de FG en CMIO zijn als klankbord gebruikt. Dit was erg prettig, hebben veel inhoudelijk kunnen
bijdragen waar de projectgroep dat niet kon.
Vooraf was er geen budget beschikbaar, in het project moest de business case iedere keer bijgesteld
worden. De stuurgroep nam vervolgens beslissingen of er budget voor wordt vrijgemaakt. Dit is
prima verlopen, alle gewenste investeringen zijn door de stuurgroep gedaan.
De scope van het project werd iedere keer groter. Door bijvoorbeeld verpleegkundigen en
paramedici te betrekken werd de verwachting dat ook zij al een digitale overdracht zouden krijgen. In
de project reviews is iedere keer meegegeven het project klein te houden voor de opleiding. Het was
erg lastig om de scope zo klein te houden, omdat de landelijke ontwikkelingen betrekking hebben op
heleboel andere projecten binnen Saxenburgh.
Doordat leveranciers niet op tijd kunnen leveren wat we willen, liep het project vertraging op. Dit is
iedere keer wel goed met stuurgroep afgestemd. Er is bewust gekozen om geen kwaliteit in te
leveren maar er langer over te doen.

Resultaten
Kijkend naar de doelstellingen van het project, dan zijn de resultaten nog niet behaald.
Gestructureerd uitwisselen van gegevens blijkt nog niet mogelijk, omdat de leveranciers van de
verschillende systemen nog niet zover zijn.
De gekozen route met een tussenoplossing leek haalbaar, maar heeft ook vertraging opgelopen door
diverse redenen:
- Onvoldoende prioriteit bij leveranciers, die allemaal bezig zijn met de landelijke programma’s
- Uitgestelde besluitvorming in de stuurgroep, door afwezigheid vanwege Corona.
Toch is de opdrachtgever wel tevreden met het ontwerp dat er nu ligt. De pilot en het vervolg naar
de eindoplossing gaan zeker nog binnen Saxenburgh uitgevoerd worden.

Persoonlijk
Dit project heb ik uitgevoerd binnen de ouderenzorg en revalidatiezorg, omdat ik daar nog weinig
ervaring mee heb. Tijdens dit project heb ik veel geleerd over de processen binnen de GRZ. Dit was
één van de leerdoelen.
Ook heb ik erg veel kennis opgedaan over de landelijke ontwikkelingen die er zijn met betrekking tot
gegevensuitwisseling. Erg nuttige kennis voor veel projecten die nog komen gaan. Ook één van mijn
vooraf gestelde leerdoelen.
Een ander leerdoel was om goed naar de ethiek achter IT-oplossingen te kijken. Volgens de aanpak
begeleidingsethiek is een goede start te inventariseren wat de mogelijke maatschappelijke
45

implicaties zijn van de technologie en de centrale waarden die daarbij op het spel staan (Verbeek &
Tijink, 2019)
De huidige overdrachtssituatie houdt geen rekening met de privacy van de patiënt. De SO heeft
inzage in alle medische dossiers in het ziekenhuis en zoekt zelf naar relevante informatie, waarbij hij
ook toegang heeft tot allerlei gegevens die hij niet zou mogen zien. Veel informatie wordt gekopieerd
naar het ECD, waar ook verzorgenden inzage hebben in veel gegevens van de patiënt die niet voor
hen van belang zijn. Zo kan het zijn dat het verslavingsverleden, seksueel misbruik of mishandeling
van een patiënt inzichtelijk is voor personen die daar niets mee te maken hebben. Deze situatie
voldoet ook niet aan de wetgeving.
In het ontwerp is deze situatie verdwenen. Alleen de specialist ouderengeneeskunde krijgt door
middel van een UZI pas toegang tot de viewer. In de viewer zijn alleen patiënten te zien die zijn
verwezen naar de GRZ. Slechts de noodzakelijke gegevens voor overdracht worden in de viewer
getoond. Formulieren binnen het ECD worden aangepast, zodat niet alle zorgverleners toegang
hebben tot alle gegevens van de SO.
In het huidige overdrachtsproces is informatie vaak niet compleet en niet op tijd. Hierdoor ontstaan
incidenten die een goede behandeling van de patiënt in de weg staan. Dit ontwerp draagt hopelijk bij
aan een meer tijdige en meer accurate overdracht, die tot minder fouten lijdt.
Vanuit nature ben ik iemand die veel naar de inhoud en het doel kijkt. In dit project heb ik gemerkt
dat het heel vaak om veel meer dan de inhoud gaat. Veel betrokkenen hebben eigen belangen, die
soms niet overeenkomen met de belangen van de projectgroep. Het gaat heel veel over politiek, daar
wil ik nog graag beter in worden.
Ik ben erg blij met een paar stappen die gedurende het project ook binnen Saxenburgh zijn gezet en
mij een andere rol binnen de organisatie hebben gegeven.
-

-

-

Er is een informatiseringsstrategie opgesteld door de CMIO, manager ICT en mijzelf. Die
inmiddels door onder andere Raad van Bestuur, managementteam en medisch stafbestuur
zijn goedgekeurd.
Er is een zogenaamde I-Raad opgericht die de informatiseringsstrategie moet gaan vertalen
naar projecten en de prioriteit en haalbaarheid van de projecten bepaald. Zelf mag ik als
klinisch informaticus i.o. voorzitter zijn van deze I-Raad.
In het kader van dit project, en andere projecten met betrekking tot gegevensuitwisseling in
de toekomst heb ik een advies geschreven richting managementteam en Raad van Bestuur
om participant te worden binnen ZorgNetOost. Inmiddels is de handtekening hiervoor gezet
en mag ik het plan schrijven over hoe we dit invulling gaan geven.

Hierdoor heb ik de rol van klinisch informaticus binnen Saxenburgh geïntroduceerd. Dit was één van
de doelen vanuit mijn opleidingsplan. Ik ben gegroeid in deze rol en heb veel geleerd over
besluitvorming en politiek binnen de organisatie.
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Bijlage A: Gebruikte afkortingen
ADL
AVG
BGZ
BGLZ
BIZON

BRMO
CDA
CMIO
CNIO
DBC
ECD
ECG
ELV
EPD
EVS
FG
FHIR
GRZ
GTK
HASP
HIL
HL7
IGJ
IPS
KCL
LSP
OZ
PA
PVE
RDC

Algemene dagelijkse
levensverrichtingen
Algemene Verordening
Gegevensbescherming
Basis Gegevensset Zorg
Basis Gegevensset Langdurige
Zorg
Projecttitel, Betere Informatieuitwisseling tussen Ziekenhuis en
Ouderenzorg is Nodig
Bijzonder resistente microorganismen
Clinical Document Architecture
Chief Medical Information Officer
Chief Nursing Information Officer
Diagnose Behandel Combinatie
Elektronisch Cliënten Dossier
Elektro Cardiogram
Eerstelijns verblijf
Elektronisch Patiënten Dossier
Elektronisch Voorschrijf Systeem
Functionaris
gegevensbescherming
Fast Healthcare Interoperability
Resources
Geriatrische Revalidatiezorg
Gekwalificeerd Twiin Knooppunt
Informatie-uitwisseling tussen
huisarts en medisch specialist
Healthcare Information
Landscape, platform van Ilionx
Health Level 7
Inspectie voor Gezondheidszorg
en Jeugd
International Patient Summary
Klinisch Chemisch Laboratorium
Landelijk Schakelpunt
Ouderenzorg
Physician Assistant
Programma van Eisen
Referentiedomeinmodel Care

RSO
SaaS
SAMPC
SEH
SMC
SMPE/e
SXB
SO
SSO
TU/e
UZI
VIG
VIM
VIPP

VVT
VZVZ
V&VN

Wabvpz

WEGIZ
WGBO
XDS
ZH
ZIB
ZiRA

Regionale
Samenwerkingsorganisatie
Software as a Service
Somatisch ADL Maatschappelijk
Psychisch Communicatief
Spoedeisende Hulp
Saxenburgh Medisch Centrum
School of Medical Physics and
Engineering Eindhoven
Saxenburgh
Specialist ouderengeneeskunde
Single Sign-On
Technische Universiteit
Eindhoven
Unieke Zorgverlener
Identificatienummer
Verzorgende individuele
gezondheidszorg
Veilig Incident Melden
Versnellingsprogramma
Informatie-uitwisseling tussen
Patiënt en Professional
Verpleging, verzorging en
thuiszorg
Vereniging van Zorgaanbieders
voor Zorgcommunicatie
Beroepsvereniging
Verpleegkundigen en
Verzorgenden Nederland
Wet aanvullende bepalingen
verwerking persoonsgegevens in
de zorg
Wetsvoorstel elektronische
gegevensuitwisseling in de zorg
Wet Geneeskundige
Behandelovereenkomst
Cross-enterprise Document
Sharing
Ziekenhuis
Zorg Informatie Bouwsteen
Ziekenhuis Referentie
Architectuur
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Bijlage B: Uitkomsten stakeholderanalyse
Er is een stakeholderanalyse uitgevoerd om alle belanghebbenden van het BIZON-project in kaart te
brengen. De resultaten zijn in onderstaande figuur te zien.
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Bijlage C: Projectorganisatie
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Bijlage D: Resultaten brown-paper sessie
Knelpunten:

Wensen:
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Huidig proces - verkort:

Huidig proces – verwerken overdracht Specialist Ouderengeneeskunde
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Bijlage E: Vragen interview zorgverleners overdrachtsproces
Orthopedie Saxenburgh Medisch Centrum → Geriatrische Revalidatiezorg Saxenburgh

Vragen ontvangende partij
-

Welke cliënten gaan vanuit ziekenhuis naar VVT?
Van wie krijg je informatie toegestuurd?
Zou je nog van meer mensen informatie willen?
Hoe gaat het ontvangen en overnemen van informatie? Welke stappen worden uitgevoerd?
Hoeveel tijd ben je hiermee kwijt?
Krijg je de informatie op tijd?
Wat zijn de knelpunten in het huidige proces?
Welke informatie komt wel goed over?
Welke informatie ontbreekt?

Vragen verzendende partij
-

Welke patiënten gaan vanuit ziekenhuis naar de VVT?
Heb je ook te maken met patiënten die naar de GRZ overgeplaatst worden?
Welke informatie stuur je mee bij overdracht naar de GRZ?
Voor wie is deze informatie bestemd?
Op welke manier gaat de overdracht? Welke systemen worden hiervoor gebruikt?
Wordt informatie gestructureerd overgedragen?
Welke informatie heb je nodig bij overdracht naar VVT?
Hoeveel tijd ben je kwijt met versturen van overdracht?
Lukt het altijd op tijd een overdracht te versturen?

Algemene vragen
-

Zijn er ook procedures op papier geschreven over de overdracht?
Heb je ideeën voor verbetering?
Zijn er landelijke ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden?
Voldoen we aan de wetgeving? Is beveiliging en privacy gewaarborgd?
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Bijlage F: Resultaten interviews
Knelpunten
Proces
Foutgevoelig door veel kopieeracties
Veel tijd kwijt door kopieeracties
Volledige medische status moet opnieuw
opgesteld worden
Medicatie invoeren kost veel tijd
Overdracht komt te laat
Veel taken worden dubbel uitgevoerd
Transmurale overdracht bij ELV dubbel
Patiënt moet verhaal meerdere malen vertellen
Tijdsbesteding leidt tot capaciteitsproblemen
Geen tijd om overdracht in te voeren
Probleem met tijdsregisratie
Tussentijds aangepast informatie wordt
automatisch aangepast
Overdracht gaat via familie, ook dan pas informatie
Informatie moet (in HiX) opgezocht worden op
verschillende plekken
Brief komt op papier (gefrankeerd) terwijl deze al
is overgenomen door SOG
Je weet nooit of je alle informatie al hebt of dat er
nog wat komt
Geen vertrouwen in andere discipline, daarom
doet iedereen alles nogmaals
Geen capaciteit binnen GRZ/Care
Geen 24/7 aanwezigheid ouderengeneeskunde in
ziekenhuis, hierdoor soms eerst opname in ZH
Inhoud
Patiënt is niet op de hoogte wat revalideren
inhoudt
Er worden soms gegevens overgenomen die niet
meer actueel zijn
Sociale gegevens ontbreken veelal
Poli afspraken worden niet overgenomen
Lab ontbreekt in overdracht
Medicatie wordt nu door apotheek ingevoerd
Je weet nooit of medicatie actueel is
Geen SAMPC probleemlijsten
Overdrachts kwetsbaarheidsgegevens kan niet
Contactgegevens familie ontbreken
Er ontbreekt veel informatie
Orthopeed neemt niet altijd alle informatie van
ouderengeneeskunde mee in brief
Vorm
Meerdere patiënten kunnen tegelijk gewijzigd
worden in Fierit
Documenten uit HiX kunnen niet rechtsstreeks in
Fierit worden opgeslagen
Gegevens worden tijdelijk op K-schijf opgeslagen
3 applicaties nodig voor 1 patiënt (HiX, Fierit en
Medimo)
Documenten worden op papier aangeleverd
Informatie bij opname wordt per mail verstuurd
naar SO, Wijkmanager
Niet iedereen heeft rechten in HiX
Geen goede WiFi en devices bij patiënt
Soms mondelijke overdracht specialist naar
patiënt. Niet betrouwbaar.
Zivver werkt niet naar behoren
Overdrachten komen binnen per fax
In Fierit veel oude inrichting
Insulineschema's worden nu nog op papier
bijgehouden

SO
2x

VIG

FysioErgotherapie therapie

Logopedie

Diëte- Maatsch Transfer Geriater
PA
tiek
werk
Ortho.

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
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Wensen
Informatie uit HiX komt automatisch door in Fierit,
Medimo
Eén systeem voor ziekenhuis, ouderenzorg en
thuiszorg en overdracht naar andere organisaties
HiX (of informatie daaruit) rechtstreeks te
benaderen (SSO, 1 klik) vanuit Fierit
Documenten automatisch aan overdracht linken
Geen dubbele taken meer uitvoeren
In probleemlijst 4 assige geriatrische
kwetsbaarheid ook plek geven
Revalidatiedoelen alvast opstarten in het
ziekenhuis
Koppeling met LSP in Medimo
Nierfunctie/lab koppelen aan Medimo
Overdracht binnen voordat patiënt er is
Brieven kunnen opstellen in Fierit
Patiënt hoeft maar 1x hetzelfde verhaal te
vertellen
Informatie maar 1x registreren en hergebruiken
Je moet kunnen vertrouwen op de informatie van
degene voor je in het proces
Indicator 18.8.2 en HASP richtlijnen meenemen in
overdracht

Informatiebehoefte
Patiëntgegevens
Huisarts
Verzekeraar
Apotheek
Opnamegegevens
Operatiegegevens
Medicatie
Sociale gegevens
Doordoseringslijsten antistolling
Poliklinische afspraken
Laboratoriumuitslagen (KCL, PA, Microbiologie)
ECG-uitslag
ADL gegevens/functioneel
Maatschappelijk
Psychische gegevens
Communicatief
Probleemlijsten
Thuissituatie/woonsituatie = maatschappelijk
Decubitus
Reanimatiebeleid
Behandelbeperkingen
Opnamereden
Behandelaar
Medische voorgeschiedenis
Ontslagbrief (container) eruit?
Rapportage Fysiotherapie
Rapportage Ergotherapie
Rapportage Logopedie
Rapportage diëtetiek
Rapportage maatschappelijk werk
Revalidatiedoelen
Allergieën
Mobiliteit
Hulpmiddelen
Contactpersonen, ook wettelijke
vertegenwoordiging
Vaccinaties
Lengte
Gewicht
Voedingsadviezen
Insulineschema's
Pols
Bloeddruk
Patiëntfoto
Röntgenfoto, verslag
Wondbehandeling/verzorging
Zorgzwaarte

SO
2x

VIG

X

X

FysioErgotherapie therapie

Logopedie

Diëte- Maatsch Transfer Geriater
PA
tiek
werk
Ortho.
X
X

X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
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X
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X
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VIG
X
X

FysioErgotherapie therapie
X
X
X

Logopedie

Diëte- Maatsch Transfer Geriater
PA
tiek
werk
Ortho.

X
X
X
X
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X
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X
X
X

X

X

X
X
X
X
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X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Aanwezigheid protocollen
Instructie nieuwe artsen
Opnamesjabloon word
Aftekenlijst opname
Ontslagprocedure
Standaard ontslagbrief
Overige overdrachten
Electief --> GRZ
Electief ander ZH --> GRZ
Electief --> Thuiszorg
GRZ --> Huisarts
GRZ --> Apotheek
GRZ --> Thuiszorg
GRZ --> PG/Somatiek
GRZ --> ELV
GRZ --> 1e lijns fysiotherapie
GRZ --> 1e lijns ergotherapie
GRZ --> 1e lijns logopedie
GRZ --> 1e lijns maatschappelijk werk
GRZ --> 1e lijns diëtetiek
Huisarts --> ELV
Huisarts --> Wonen
Wonen --> Specialist ZH
Wonen --> Specialist ander ZH
Ziekenhuisopname --> Wonen
Ziekenhuisopname ander ZH --> Wonen
Ziekenhuisopname --> Ander ZH
Ziekenhuisopname --> Hospice
Ander ZH --> Ziekenhuisopname
SEH --> GRZ

SO
2x
X
X

VIG

FysioErgotherapie therapie

Logopedie

Diëte- Maatsch Transfer Geriater
PA
tiek
werk
Ortho.

X
X
X
SO
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X
X

VIG

X
X

X

FysioErgotherapie therapie

Logopedie

Diëte- Maatsch Transfer Geriater
PA
tiek
werk
Ortho.

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
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Bijlage G: Enquête informatieoverdracht ouderenzorg-ziekenhuiszorg
Binnen Saxenburgh worden veel cliënten en patiënten overgedragen tussen ouderenzorg en
ziekenhuiszorg. Om goede zorg te kunnen blijven geven na een overdracht is een goede uitwisseling
van gegevens essentieel.
Binnen het BIZON-project willen we de overdracht van informatie tussen ouderenzorg en ziekenhuis
binnen Saxenburgh graag verbeteren. Middels deze vragenlijst willen we de knelpunten in de huidige
situatie in kaart brengen. Indien u wel eens een overdracht ontvangt of verstuurd zouden we u willen
vragen om deze vragenlijst in te vullen. Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking!
Algemene vragen
Nr.
A1
A2
A3

Vraag
Naam
Functie
Locatie

Antwoordopties
Vrije tekst
Vrije tekst
Ziekenhuis
Ouderenzorg
Revalidatie
Thuiszorg
Anders, namelijk

Versturen van een overdracht
Nr.
V1
V2
V3

Vraag
Verstuurt u wel eens een overdracht?
Hoe vaak verstuurt u een overdracht per week?
Naar wie verstuurt u de overdracht?

V4

Is er een standaardprocedure voor het versturen
van een overdracht beschikbaar?

V5

Hoeveel tijd kost het opstellen en verzenden van
een overdracht gemiddeld in minuten?
Is er voldoende tijd beschikbaar om de overdracht
op tijd te versturen?

V6

V7
V8

Wat zijn de grootste problemen bij het versturen
van een overdracht?
Heeft u suggesties om het versturen van een
overdracht te verbeteren?

Antwoordopties
Ja/nee, bij nee verder naar O1
Getal
Specialist ouderengeneeskunde SXB
Medisch specialist ziekenhuis SXB
Verpleegkundige ouderenzorg SXB
Verpleegkundige ziekenhuis SXB
Paramedicus ouderenzorg SXB
Paramedicus ziekenhuis SXB
Overig Saxenburgh, namelijk…
Huisarts
Ander ziekenhuis
Andere VVT instelling
Anders, namelijk…
Ja, deze gebruik ik ook
Ja, maar ik maak er geen gebruik van
Nee, die is er niet
Ik weet niet of er een procedure is
Getal
Ja, dit lukt altijd
Ja, dit lukt meestal
Nee, het lukt altijd wel, maar ik moet er extra
voor werken
Nee, het lukt vrijwel nooit een overdracht te
versturen
Vrije tekst
Vrije tekst
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Ontvangen van een overdracht
Nr.
O1
O2
O3

Vraag
Ontvangt u wel eens een overdracht?
Hoe vaak ontvangt u een overdracht per week?
Van wie ontvangt u een overdracht?

O4

Is er een standaardprocedure voor het ontvangen
van een overdracht beschikbaar?

O5

Hoeveel tijd kost het ontvangen van een overdracht
gemiddeld in minuten?
Is er voldoende tijd beschikbaar om de overdracht
te verwerken?

O6

O7

Hoe vaak komt de overdracht op tijd binnen?

O8

Mist er wel eens informatie in de overdracht?

O9
O10

Zo ja, welke informatie ontbreekt?
Staat er wel eens foutieve informatie in de
overdracht?

O11
O12

Zo ja, waar worden de meeste fouten in gemaakt?
Moet u ook informatie handmatig overnemen in uw
eigen informatiesysteem?

O13

Zo ja, worden hier wel eens fouten bij gemaakt?

O14

Wat zijn de grootste problemen bij het ontvangen
van een overdracht?
Heeft u suggesties om het ontvangen van een
overdracht te verbeteren?

O15

Antwoordopties
Ja/nee, bij nee einde vragenlijst
Getal
Specialist ouderengeneeskunde SXB
Medisch specialist ziekenhuis SXB
Verpleegkundige ouderenzorg SXB
Verpleegkundige ziekenhuis SXB
Paramedicus ouderenzorg SXB
Paramedicus ziekenhuis SXB
Overig Saxenburgh, namelijk…
Huisarts
Ander ziekenhuis
Andere VVT instelling
Anders, namelijk…
Ja, deze gebruik ik ook
Ja, maar ik maak er geen gebruik van
Nee, die is er niet
Ik weet niet of er een procedure is
Getal
Ja, dit lukt altijd
Ja, dit lukt meestal
Nee, het lukt altijd wel, maar ik moet er extra
voor werken
Nee, het lukt vrijwel nooit een overdracht te
verwerken
Altijd
Meestal
Af en toe
(Vrijwel) nooit
Altijd
Meestal
Af en toe
(Vrijwel) nooit
Vrije tekst
Altijd
Meestal
Af en toe
(Vrijwel) nooit
Vrije tekst
Altijd
Meestal
Af en toe
(Vrijwel) nooit
Altijd
Meestal
Af en toe
(Vrijwel) nooit
Vrije tekst
Vrije tekst
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Bijlage H: Resultaten enquête specialisten ouderengeneeskunde
Ingevuld door 7 (verpleegkundig) specialisten ouderengeneeskunde.
Verstuurt u wel eens een overdracht?

17%
Af en toe
Altijd
83%

Hoeveel overdrachten verstuurt u per week?
Gemiddeld 2,3 per SO per week.
Naar wie verstuurt u overdracht?
- Specialist ouderengeneeskunde SXB
- Medisch specialist ziekenhuis SXB
- Paramedicus ouderenzorg SXB
- Huisarts
- Ander ziekenhuis
- Andere VVT instelling
Is er een procedure voor het verzenden van een overdracht beschikbaar?
6
5
4
3
2
1
0
Ja, deze gebruik ik ook

Nee, die is er niet

Ik weet niet of er een
procedure is

Hoeveel tijd kost het opstellen en verzenden van een overdracht gemiddeld in minuten?
Gemiddeld 37,9 minuten per SO per overdracht.
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Is er voldoende tijd beschikbaar om de overdracht op tijd te versturen?

17%
Af en toe
Altijd
83%

Wat zijn de grootste problemen bij het versturen van een overdracht?
- Verzamelen en vaak uittypen van gegevens in een extern bestand die vervolgens opgestuurd
moet worden door het secretariaat.
- Ontbreken vooraf ingevulde formulieren. Alles moet bijeen worden gesprokkeld.
- Gegevens uit het dossier zijn niet makkelijk in een brief te zetten. Kopiëren en plakken vanuit
het dossier Fierit. Daarbij komen in Word soms verschillende lettertypen. Kost weer tijd om
dit aan te passen. Er is volgens mij wel een brievenmodule, maar deze gebruikt niemand voor
zover ik weet. Deel van de overdrachten/brieven verstuurt ons secretariaat. In spoedsituatie
print ik de brief en wordt deze meegegeven aan de patiënt.
- Tijdrovend proces: maken van overdrachtsbrief, dan naar secretariaat dan uitzoeken hoe die
op de juiste plek komt (Fax, mail). Bij insturen van patiënt kan er soms ter plekke niet geprint
worden vanwege gedoe met printinstellingen. Dan moet conceptbrief gemaild worden naar
aanwezige zorgmedewerker, zodat die kan printen.
- Veel knip en plak invulwerk
Heeft u suggesties om het versturen van een overdracht te verbeteren?
- Een format met sjablonen in Fierit waar brieven en overdrachten geschreven kunnen
worden. Deze sjablonen zouden gekoppeld kunnen worden aan basisgegevens van
patiënt/cliënt zodat ze niet elke keer opnieuw geknipt en geplakt hoeven te worden.
Daarnaast een koppeling aan HiX (of volledig over gaan op HiX) zodat basisgegevens direct in
Fierit en brieven overgenomen worden, tevens kunnen voorlopige brieven direct aan HiX
gekoppeld worden.
- Fierit anders inrichten desnoods ander EPD waarin dit wel gaat (bv Ysis) HIX en EPD op
revalidatie laten synchroniseren waar dat kan en gewenst is
- Via Zorgdomein? Brievenmodule in Fierit aan passen zodat het wel gebruiksvriendelijk is?
- Uit Fierit zou automatisch een overdracht gegenereerd moeten kunnen worden waarbij ook
voorgeschiedenis etc. beschreven zou moeten staan.
- Heel graag digitaal.
- Digitaliseren van gegevens en automatisch kunnen laten invullen
Ontvangt u wel eens een overdracht?

17%
Af en toe
Altijd
83%
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Hoe vaak ontvangt u een overdracht per week?
Gemiddeld 3,5 per SO per week.
Van wie ontvangt u een overdracht?
- Specialist ouderengeneeskunde SXB
- Medisch specialist ziekenhuis SXB
- Verpleegkundige ouderenzorg SXB
- Paramedicus ziekenhuis SXB
- Andere VVT instelling
- Ander ziekenhuis
- Huisarts
Is er een standaardprocedure voor het ontvangen van een overdracht beschikbaar?
5
4
3
2
1
0

4
3
Totaal

Ik weet niet of er een procedure is

Nee, die is er niet

Medisch

Hoeveel tijd kost het ontvangen van een overdracht gemiddeld in minuten?
Gemiddeld 45,0 minuten per SO per overdracht
Is er voldoende tijd beschikbaar om de overdracht te verwerken?

17%
Af en toe
Altijd
83%

Hoe vaak komt de overdracht op tijd binnen?

17%
Af en toe
Altijd
83%
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Mist er wel eens informatie in de overdracht?

Zo ja, welke informatie ontbreekt?

Staat er wel eens foutieve informatie in de overdracht?

Zo ja, waar worden de meeste fouten in gemaakt?

63

Moet u ook informatie handmatig overnemen in uw eigen informatiesysteem?

17%
Af en toe
Altijd
83%

Zo ja, worden hier wel eens fouten bij gemaakt?

14% 14%

(Vrijwel) nooit
Af en toe
Altijd

72%

Wat zijn de grootste problemen bij het ontvangen van een overdracht?
- Ontbreken van een overdracht!!! Overdracht komt dagen en soms wel een week later.
Verschillende routes waarop informatie binnenkomt; mail secretariaat, soms alleen in HiX.
- Afhankelijk van de afzender. Ook hier is onvolledigheid het probleem
- Tijdstip ontbreken mogelijkheid synchroniseren EPD ZH en revalidatie
- Vanuit andere instelling dan SXB/huisarts: niet op tijd. Voordeel van SXB is dat wij ook in HiX
kunnen kijken en de informatie uit brieven of 'beantwoordingen' kunnen halen. Daar vinden
wij ook het meest recente lab en kweekuitslagen. Huisarts: mist vaak een duidelijk
medicatieoverzicht.
- Vaak veel word bestanden die je allemaal moet scannen en dan moet centreren in Fierit.
Daar moet je weer in vele kopjes alles beschrijven, dut kost enorm veel onnodige tijd.
- Tijdrovend. Veel disciplines zijn met dezelfde informatie in de weer. Soms duurt het lang
voordat er een specialistenbrief is. Afhankelijk van de discipline en instelling
- Vaak te laat en incompleet
Heeft u suggesties om het ontvangen van een overdracht te verbeteren?
- (Voorlopige) Ontslagbrief/overdracht minimaal een dag voor overplaatsing opsturen. Graag
naar medisch secretariaat. Fierit en HiX koppelen; Brieven direct in een map in Fierit.
Basisgegevens patiënt (personalia, voorgeschiedenis, allergie, medicatie, etc.) direct in Fierit
laten koppelen. Inhoudelijk verbetering van overdrachten! (Interne, longgeneeskunde en
neurologie zijn veel beter dan overige disciplines!) Overgaan op 1 systeem!!
- Ysis koppelen aan HiX of volledig deel uit maken HIX werkprocessen aan kant revalidatie
herzien en vastleggen (VB slechts ergotherapeut vraag thuissituatie en aanpassingen uit en
anderen vertrouwen hierop)
- Mogelijkheid dat informatie vanuit een bestand in Fierit komt zonder het zelf te moeten
knippen/plakken.
- 2 beeldschermen om gemakkelijker gegevens over te kunnen nemen
- Systemen moeten op elkaar kunnen aansluiten waarbij er niet meer met losse Word en/ of
pdf-bestanden gewerkt hoeft te worden.
- Liefst alles op 1 plek in het dossier en dat voor de disciplines die dit nodig hebben inzichtelijk
te maken.
- Medicatie check voorafgaand aan overdracht schrijven
64

Bijlage I: Risicoanalyse
Proces
Risico
Project wordt te groot

Geen financiële middelen
beschikbaar om implementatie
uit te voeren.
Medewerkers hebben geen tijd
voor project beschikbaar

Kans
Groot

Impact
Hoog
Project wordt
niet op tijd
afgerond
Middel Hoog
Oplossing kan
niet uitgevoerd
worden.
Middel Middel
Project loopt
uit.

Eigenaar Maatregelen
Roy
Scope aanpassen of deadline
uitstellen, bespreken met
stuurgroep.
Rita

Rita
Ben
Nico

Iedere maand actuele business
case bespreken met
opdrachtgever. Kosten per
leverancier in kaart brengen.
Afstemmen met management.
Escalatie naar stuurgroep.

Inhoud
Risico
Geen visie en beleid op
gegevensuitwisseling
Huidige leveranciers hebben
(nog) geen belang bij
ontwikkelen oplossing

Draagvlak bij gebruikers
ontbreekt

Vertegenwoordiging in
projectgroep is geen goede
afspiegeling van achterban.
Verschillende behoeften bij
verschillende gebruikers
Ontbreken van standaarden
voor medische overdracht
Implementatie HiX
ziekenhuisbreed loopt door
project
Raakvlak met andere projecten:
- ZorgDomein nazorg
- Overdracht algemeen
- Standaard content
- VIPP5
- Implementatie HASP

Kans
Impact
Middel Hoog

Eigenaar Maatregelen
Rita
Met opdrachtgever en
stuurgroep afstemmen
Groot Hoog
Nico
Tijdig betrekken van
Oplossing kan
potentiële leveranciers.
niet uitgevoerd
Vragen naar ontwikkelagenda.
worden.
Tussenoplossing
implementeren
Klein
Hoog
Roy
In voortraject hebben
Dure technische
professionals aangegeven veel
oplossing wordt
belang te hebben. Vanaf start
dan niet
betrekken en informeren van
gebruikt.
gebruikers.
Communicatie.
Middel Klein
Roy
Benoemen in projectgroep.
Bredere uitvraag doen dan
projectgroep.
Groot Middel
Rita
Organiseren van
discussiesessies met
projectgroep.
Groot Middel
Roy
Op basis van standaarden zelf
een gegevensset opstellen
samen met projectgroep.
Klein
Hoog
Roy
Voortgang blijven monitoren.
Totaaloplossing meenemen in
advies
Groot Hoog
Roy
Regelmatig afstemming met
projectleiders andere
projecten.
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Bijlage J: Uitkomst informatieanalyse
Informatiebehoefte Ziekenhuis --> GRZ
Blauw = aanwezig in standaard, meenemen in overdracht
Groen = aanwezig in standaard, niet in gebruik Saxenburgh
Oranje = behoefte Saxenburgh, maar niet in standaard
Informatie element
Patiëntgegevens
Burgerlijke staat
Verzekeraar
Behandelbeperkingen
Reanimatiebeleid
Wilsverklaring
Contactpersonen
Functionele status / ADL
Zelfzorg

ZIB
Patiënt
BurgerlijkeStaat
Betaler
Behandelaanwijzing2
Behandelaanwijzing2
Wilsverklaring
Contactpersoon
FunctioneleOfMentaleStatus
VermogenTotDrinken
VermogenTotEten
VermogenTotMondverzorging
VermogenTotZichwassen
VermogenTotZichKleden
VermogenTotUiterlijkeVerzorging
VermogenTotToiletgang
VermogenTotZelfstandigMedicatieverbruik
VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen
Problemen
Probleem
Medische voorgeschiedenis
Probleem
Thuissituatie/woonsituatie = maatschappelijk Woonsituatie
Mantelzorg, thuiszorg
Drugsgebruik
Drugsgebruik
Alcoholgebruik
Alcoholgebruik
Tabakgebruik
Tabakgebruik
Voedingsadviezen
Voedingsadvies
Allergieën
Allergie-intolerantie
Medicatie (incl. insuline)
MedicatieAfspraak
ToedieningsAfspraak
MedicatieGebruik2
Hulpmiddelen
MedischHulpmiddel
Vaccinaties
Vaccinatie
Bloeddruk
Bloeddruk
Gewicht
Lichaamsgewicht
Lengte
Lichaamslengte
Hartfrequentie
Polsfrequentie
Temperatuur
Lichaamstemperatuur
Laboratoriumuitslagen
LaboratoriumUitslag
Operatiegegevens
Verrichting
Opnamegegevens
Contact
Poliklinische afspraken
OverdrachtGeplandeZorgactiviteit
Huisarts
Zorgverlener
Revalidatiedoelen/behandeldoelen
Behandeldoel
Hoofdbehandelaar
Zorgverlener
Overige behandelaars
Zorgverlener
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder

Behoefte
Medisch
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Beschikbare standaarden
BGZ BGLZ eOverdracht
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
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Communicatief
Mobiliteit
Decubitus
Wondbehandeling/verzorging
Psychische gegevens
Gezinssituatie
Wensen en behoeften patiënt en/of naasten
SNAQ score
SNAQrc score
Vochtbalans
Sondesysteem
Infuus
Stoma
Contra-indicaties
Waarschuwingen
Uitkomst van zorg
Levensovertuiging
ParticipatieInMaatschappij
Hulp van anderen
Vrijheidsbeperkende interventie
Ademhaling
Schedelomvang
Apgarscore
Verpleegkundige interventie
Voedingspatroon zuigeling
StrongKids score
MUST score
Brandwond
Ziektebeleving
Ontwikkeling Kind
Zwangerschap
Pijnscore

Blaasfunctie
Darmfunctie
Hoorfunctie
Zienfunctie
SNAQ65+ score
Doordoseringslijsten antistolling

Taalvaardigheid
Mobiliteit
DecubitusWond
HuidAandoening
Wond
MentaleStatus
Gezinssituatie
Gezinssituatie kind
Geen
SNAQScore
SNAQrcScore
Vochtbalans
Sondesysteem
Infuus
Stoma
Alert
UitkomstVanZorg
Levensovertuiging
ParticipatieInMaatschappij
HulpVanAnderen
VrijheidsbeperkendeInterventie
Ademhaling
Schedelomvang
ApgarScore
VerpleegkundigeInterventie
VoedingspatroonZuigeling
StrongKidsScore
MUSTscore
Brandwond
Ziektebeleving
OntwikkelingKind
Zwangerschap
PijnScore
ComfortScore
FLACCpijnScore
ChecklistPijngedrag
Blaasfunctie
Darmfunctie
FunctieHoren
FunctieZien
SNAQ65+Score
In medicatie?

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

ECG-uitslag
Röntgenverslag
Rapportage Fysiotherapie
(status praesens, verloop, hoe functioneert
iemand)

TekstUitslag
TekstUitslag
Afgedekt door andere ZIB's?
SOEPVerslag?

X
X
X

Rapportage Ergotherapie

Afgedekt door andere ZIB's?
SOEPVerslag?

X

Rapportage Logopedie

Afgedekt door andere ZIB's?
SOEPVerslag?
Afgedekt door andere ZIB's?
SOEPVerslag?
Afgedekt door andere ZIB's?
SOEPVerslag?

X

Rapportage diëtetiek
Rapportage maatschappelijk werk

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
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Bijlage K: Wie legt welke informatie vast?
Welke informatie?
Administratieve gegevens
NAW, verzekeraar, etc.
Huisarts
Contactpersonen
Behandelbeperkingen,
reanimatiebeleid, etc.

Wanneer vastleggen?
Bij eerste contact met
patiënt
Bij eerste contact met
patiënt
Tijdens anamnese
Bij opname in ZH
Bij opname GRZ

Functionele status / ADL

Tijdens anamnese en bij
ontslag

Zelfzorg

Tijdens anamnese en bij
ontslag

Problemen (probleemlijst)
Medische voorgeschiedenis

Tijdens consult
Behandelaar
ouderengeneeskunde
checkt en vult waar nodig
aan
Tijdens anamnese en bij
ontslag

Thuissituatie/woonsituatie =
maatschappelijk
Mantelzorg, thuiszorg
Gezinssituatie
Drugs, alcohol en tabaksgebruik
Voedingsadviezen
Allergieën
Medicatie (incl. insuline)

Vaccinaties
Hulpmiddelen

Tijdens anamnese en bij
ontslag
Tijdens anamnese
Tijdens anamnese en bij
ontslag
Bij opnamegesprek en via
LSP
Bij opnamegesprek en via
LSP
Bij opname GRZ

Nog niet, straks wellicht
wel
Tijdens anamnese en bij
ontslag

Metingen: Bloeddruk,
hartfrequentie, temperatuur
Lengte en gewicht
Laboratoriumuitslagen

Tijdens opname

Operatiegegevens

In OK proces

Opnamegegevens

In opnameproces

Tijdens opname
Als uitslag bekend is

Door wie?
Patiëntregistratie ziekenhuis
(Receptie, poli of SEH)
Patiëntregistratie ziekenhuis
(Receptie, poli of SEH)
Verpleegkundige afdeling ZH
Specialist in ziekenhuis
Behandelaar
ouderengeneeskunde opnieuw
Verpleegkundige afdeling ZH
Fysiotherapeut ziekenhuis
Soms ergotherapeut
Verpleegkundige afdeling ZH
Fysiotherapeut ziekenhuis
Soms ergotherapeut
Behandelaar ZH (geriater)
Behandelaren in ZH

Verpleegkundige afdeling ZH
Soms ergotherapeut
Verpleegkundige afdeling ZH
Verpleegkundige afdeling ZH
Verpleegkundige afdeling ZH
Evt. diëtist
Apothekersassistent
Apothekersassistent
Behandelaar
ouderengeneeskunde
accorderen
VPK die vaccineert in HiX
Verpleegkundige afdeling ZH
Fysiotherapeut ZH
Soms ergotherapeut
Verpleegkundige ZH
Verpleegkundige ZH
KCL (meest recente met
datum)
Operateur, BPL
Ook beleid! Verplicht?
BPL, secretariaten
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Poliklinische afspraken

Bij ontslag

Revalidatiedoelen/behandeldoelen Bij opname GRZ, tenzij al
in ZH bekend.
Tijdens MDO bijstellen
(later in proces)
Hoofdbehandelaar en overige
In opnameproces
behandelaars
Communicatief
Tijdens anamnese en bij
ontslag
Mobiliteit
Tijdens anamnese en bij
ontslag
Decubitus

Bij ontslag

Wondbehandeling/verzorging

Bij ontslag

Psychische gegevens

Bij ontslag
Bij consult in kliniek

Pijnscore
Blaas- en darmfunctie
Horen- en zienfunctie
Wensen en behoeften patiënt
en/of naasten
SNAQ scores
Vochtbalans
Sondesysteem

Tijdens opname
Tijdens opname
Tijdens opname

Infuus

Stoma
Contra-indicaties

Tijdens anamnese
Tijdens opname
Tijdens anamnese en bij
ontslag
Tijdens opname
Medicatie
Tijdens anamnese
Bij opname

Poli-assistent, secretaresse
afdeling
Behandelaar
ouderengeneeskunde
Paramedici GRZ (subdoelen)
Verpleegkundige GRZ
BPL, secretariaten
Verpleegkundige afdeling ZH
Evt. logopedie ZH
Verpleegkundige afdeling ZH
Fysiotherapeut ZH
Ergotherapeut ZH
Verpleegkundige afdeling ZH
Ergotherapeut ZH
Verpleegkundige afdeling ZH
Verpleegkundige afdeling ZH
Geriater ZH (nu nog via
orthopedie, ook andere assen)
Verpleegkundige ZH
Verpleegkundige ZH
Verpleegkundige ZH

Verpleegkundige ZH
Verpleegkundige ZH
Verpleegkundige afdeling ZH
Evt. diëtist
Verpleegkundige ZH
Apothekersassistent en
hoofdbehandelaar ZH
Verpleegkundige ZH
Apothekersassistent via LSP
Accorderen door SO
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Bijlage L: Longlist mogelijke applicaties
Leverancier

Oplossing

Omschrijving

Voordelen

Nadelen

Realisatietermijn

ChipSoft

Zorgplatform

Uitwisselingsplatform dat
gegevens uit HiX als ZIB
kan versturen naar een
andere applicatie.

Direct informatie
vanuit en naar HiX

eOverdracht nog
niet klaar
Fierit nog niet
gekoppeld

eOverdracht en
BGLZ staan nog
niet op
ontwikkelagenda

ChipSoft

Zorgverlenersportaal

Is al aangeschaft
Zelf in te richten
Realtime inzage

Alleen inzage, niet
overnemen
Eenrichtingsverkeer

ChipSoft

Integraal
dossier carecure

Gegevens uit HiX
weergeven in een web
portaal voor andere
zorgverleners.
Eén HiX omgeving voor
zowel care als cure.

ChipSoft +
Tenzinger

ZorgMail van
HiX naar Fierit

Kan direct ingericht
worden.
SSO ontwikkeling
duurt langer.
ChipSoft kan dit op
zijn vroegst in 2022
implementeren.
Buiten scope
project.
Kan op korte
termijn
gerealiseerd
worden.

Tenzinger

Dataplatform
Fierit

ZorgDomein

ZorgDomein
nazorg

Medimo

LSP koppeling
Medimo

BettyBlocks

Ontwikkelplatform

Founda

Founda
platform

Hinq

Hinq platform

Itzos

Intersystems
uitwisselingsplatform

OpenHealthHub
Ilionx
Healthcare

Healthcare
Information
Landscape

Vendor lock-in
Nog geen oplossing
naar buiten toe
Hoge kosten en
lange doorlooptijd
Binnen ChipSoft wordt een Oplossing is direct
Alleen inzage, niet
pdf gegenereerd die
beschikbaar.
overnemen
vervolgens automatisch
Informatie komt
Eenrichtingsverkeer
binnen Fierit aan de juiste automatisch bij goede Onoverzichtelijk
cliënt wordt gehangen.
patiënt in Fierit
Afhankelijkheid van
terecht.
verzender.
Verzenden en ontvangen
Door FHIR overal aan In ontwikkeling.
van ZIB's vanuit en naar
te koppelen
Alleen landelijke
Fierit middels een
standaarden, geen
dataplatform.
maatwerk mogelijk
Zoeken van beschikbare
Wordt al gebruikt
Betalen per interne
capaciteit binnen VVT en
voor makelaarsfunctie overdracht.
meesturen van
externe overdracht
Eénrichtingsverkeer.
documenten als pdf.
Veel klikken.
Ophalen van medicatie,
Systeem hebben we al Geen actueel
contra-indicaties en
in huis
medicatieoverzicht
intoleranties van LSP.
Informatie uit LSP
UZI passen
Terugsturen van medicatie bron
benodigd.
naar het LSP.
Ontwikkelplatform waarop Low code
Geen FHIR of ZIB’s
meerdere applicaties
Lage ontwikkeltijd
Gegevens via XMLzonder kennis van code
Iteratief zelf te
datadump
ontwikkeld kunnen
bouwen
Alleen inzage, niet
worden.
overnemen.
Low code informatieLow code
Kan alleen
uitwisselingsplatform dat
Startup
aansluiten op
alle standaarden in de zorg
zorgplatform en
kan ondersteunen.
platform Tenzinger.
Aansluiting op
Zorgplatform vereist.
Uitwisselingsplatform dat Viewer op alle data
Zorgplatform nog
alle standaarden in de zorg met extra
steeds noodzakelijk
kan ondersteunen. Moet
functionaliteit.
Platform Fierit nog
aangesloten worden op
Non profit coöperatie. niet beschikbaar.
Zorgplatform.
1 DVZA voor
SSO met Fierit nog
Saxenburgh mogelijk
niet ontwikkeld.
Uitwisselingsplatform dat Gerenommeerde
Aanschaf
alle standaarden in de zorg partij
Zorgplatform nog
kan ondersteunen. Moet
Alle standaarden
steeds noodzakelijk
aangesloten worden op
mogelijk
Platform Fierit nog
Zorgplatform.
niet beschikbaar.
Uitwisselingsplatform dat
alle standaarden in de zorg
kan ondersteunen. Kan
direct gegevens uit de HiX
database halen.

Gene overdrachten
noodzakelijk, dossier
kan doorlopen

Alternatief voor
ChipSoft
Import BGZ uit PGO
wordt ook
ondersteund

Nog geen oplossing
voor Fierit, alleen
voor ChipSoft inzage
Hoge kosten

Eind van het jaar
klaar om alleen te
verzenden.
Kan op korte
termijn
gerealiseerd
worden.
Kan op korte
termijn
gerealiseerd
worden.
Eerste versie kan
binnen enkele
weken gerealiseerd
worden.
Moet eerst
wachten op
implementatie
Zorgplatform

Moet eerst
wachten op
implementatie
Zorgplatform

Moet eerst
wachten op
implementatie
Zorgplatform
Ontwikkeling kan
direct gestart
worden, wel
behoorlijke
doorlooptijd.
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Bijlage M: Selectiecriteria applicatie
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Bijlage N: Doelarchitectuur ZorgNetOost

(ZorgNetOost, 2021)
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Bijlage O: Blauwdruk ontwerp voor andere overdrachten
Tips bij het realiseren van gegevensuitwisseling
Organisatiebeleid

Zorgproces

Informatie
Applicatie

IT-infrastructuur
Beveiliging, weten regelgeving

-

Zorg voor een bestuurlijke visie op informatie-uitwisseling
Maak afspraken over wat een complete, correcte en tijdige overdracht is
Sluit aan bij een regionale samenwerkingsorganisatie
Breng cultuurverandering onder de aandacht
Maak gebruik van een pull mechanisme voor een actueel beeld van de informatie
Maak afspraken over wie verantwoordelijk is voor invoer van welke informatie, zodat
registratie maar eenmalig hoeft worden vastgelegd
Zorg voor een goede instructie en ondersteuning voor gebruikers
Maak alleen gebruik van landelijke informatiestandaarden
Laat zorgverleners in hun eigen systeem registreren
Bij gebruik van andere applicaties moet een single sign-on koppeling geregeld worden
voor gebruikersgemak, maar ook voor goede authenticatie en patiëntveiligheid
Maak gebruik van standaarden als FHIR/CDA
Zorg ervoor dat technische support goed ingericht is
Koppel applicaties niet 1 op 1, maar sluit aan via het regionale uitwisselingsplatform
Toets bij Functionaris Gegevensbescherming of toestemmingsregistratie noodzakelijk is
Zorg ervoor dat alle acties van gebruikers gelogd worden

Standaard uitwisselingsproces:

Doelarchitectuur:
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