
Projecttitel:  Aanleg digitale snelweg / XDS 
 
Coördinerend umc: LUMC 
Betrokken umc’s/regio’s: Erasmus MC 
 
Hoofdthema/ 
roadmap 

Dit project sluit aan bij het hoofdthema Aanleg digitale snelweg/XDS en de 
roadmap XDS. Data- en beeldenuitwisseling is nog in de testfase met een van 
de ziekenhuizen uit de regio. Na realisatie en pilot in 2017 biedt dit de basis 
voor verdere uitrol in 2018 binnen het regionale samenwerkingsverband: met 
andere ziekenhuizen en voor diverse tumorsoorten.  
 

Samenhang met 
andere projecten 

In algemene zin heeft dit project vooral raakvlakken met MDO’s en 
expertpanels.  
 
Om tijdens regionale MDO’s te beschikken over de juiste en dezelfde 
informatie om patiënten te kunnen bespreken is het van belang om informatie 
tussen ziekenhuizen te kunnen delen. Waarbij privacy van patiënten 
gewaarborgd is. 
 
Meer specifiek zijn er raakvlakken met de volgende landelijke en regionale 
projecten: 

• Basisgegevensset voor het oncologisch MDO 
• MDO, consultatie en verwijzing 
• Doorontwikkeling implementatiestructuur CCN en MDO’s 
• Patiëntvoorkeuren in het MDO 
• Registratie aan de bron m.b.t. oncologie 

 
Startpunt In de regio Zuid-Holland Noord verenigen de ziekenhuizen zich in een 

oncologisch netwerk. Een van de eerste stappen is de vorming van regionale 
multidisciplinaire tumorwerkgroepen (TWG’s). De intentie is dat deze TWG’s 
ook regionale MDO’s gaan voeren, waarin patiënten uit verschillende 
ziekenhuizen worden besproken. Om dit te faciliteren is data en 
beeldenuitwisseling tussen de samenwerkende ziekenhuizen essentieel.  
 
Dit project is een vervolg op een lopend project vanaf 2016. 
 

Doel Het primaire doel van dit project is om op basis van de ervaring uit 2017, de 
data en beelden uitwisseling breder te kunnen uitrollen en implementeren. 
Enerzijds voor dezelfde tumorsoort over meerdere ziekenhuizen waarmee 
wordt samengewerkt. Anderzijds binnen deze samenwerking voor de 6 
tumorsoorten waarvoor het netwerk de ambitie heeft om in 2018 te gaan 
samenwerken (mamma, colorectaal, long, urologie, gynaecologie en upper GI).  
 

Stakeholders Relevante stakeholders voor dit project zijn: 
• Oncologische patiënten in de regio 
• Medisch specialisten van alle regionale ziekenhuizen (LUMC, HMC, 

Alrijne, Groen Hart Ziekenhuis, Reinier de Graaf, Haga en Langeland). 
• ICT’ers die het uitwisselen van patiëntgegevens kunnen faciliteren. 

 
Implementatie De volgende stappen zijn nodig om te komen tot gegevensuitwisseling bij 

regionale MDO’s: 
 

• Inventarisatie per regionale tumorboard van benodigde gegevens 
tijdens MDO 

• Navragen ervaringen/tips vanuit andere umc’s. 
• Na inventarisatie: bestuurlijk besluit van te kiezen volgorde voor 

realisatie 
• Per MDO ontwerp, bouw, test, oplevering (LUMC met betrokken 

ziekenhuizen) 



• Per regionaal MDO aanpassen procesbeschrijving betrokken 
ziekenhuizen waar data/beelden uitwisseling onderdeel van is. 

• Per regionaal MDO maken/aanpassen patiëntinformatie, waarbij focus 
op privacy. 

• Per MDO implementatie en borging (met alle betrokken ziekenhuizen) 
• Monitoring / evaluatie: eens per kwartaal evalueren hoe de MDO’s 

lopen. 
• Verspreiding: na de start met 6 genoemde regionale MDO’s, kan er 

uitgebreid worden naar andere tumorsoorten. Hierbij kan gebruik 
gemaakt worden van de leerpunten die zijn opgedaan. 

 
Projectduur De totale projectduur is 1 jaar. De planning is als volgt: 

 
Q1: Inventarisatie regionale MDO’s; ervaringen ophalen bij andere UMC’s 
       Besluit over volgorde uitrol 
Q2: Start ontwikkelen, testen, procesaanpassingen, patiënt communicatie  
       regionale MDO’s. Conform besloten volgorde.             
Q3: Verdere gefaseerde uitrol, gevolgd door evaluatie en borging 
Q4: Verdere gefaseerde uitrol, gevolgd door evaluatie en borging.            
 

Resultaat Dit project zal in 2018 als concreet resultaat opleveren: 
• Ondersteuning/realisatie van 6 regionale MDO’s met data- en 

beeldenuitwisseling op basis van XDS 
• Geïmplementeerde en werkende data/beelden uitwisseling 
• Uitgetest proces, geëvalueerd en geborgd 
• Aangepaste patiënt communicatie (mede gericht op privacy) 

 
Risico Te weinig draagvlak bij medisch specialisten voor het gebruik maken van 

elkaars gegevens tijdens het MDO. Tegenmaatregel: Consensus op inhoud en 
onderling vertrouwen bevorderen (mede als onderdeel van het project 
vormgeving regionale MDO’s). 
 
Te weinig technische ondersteuning van alle betrokken leveranciers om de 
beelden/data uitwisseling werkend te krijgen. Tegenmaatregel: Voldoende 
capaciteit begroten en vooraf commitment op benodigde capaciteit en tijdsplan 
van alle betrokken leveranciers en ziekenhuizen zekerstellen om  te bereiken 
resultaat te kunnen behalen.  
 
Scopecreep: gaandeweg het ontwikkeltraject uitbreiden van eisen/wensen. 
Tegenmaatregel: SCRUM-achtige aanpak, strakke (project)leiding op vooraf 
gemaakte afspraken.  
 

Bijdrage aan 
netwerkvorming 

Het ondersteunen van de regionale MDO’s met data- en beelden uitwisseling 
dragen positief bij aan netwerkvorming. De samenwerking en kennisdeling 
tussen medisch specialisten zal worden bevorderd.  
 

	
	


