
 
Projecttitel: EXPERTPANELS over regio en land  
 
Coördinerend umc: VUmc 
Betrokken umc’s/regio’s: AMC, Radboudumc, UMCG 
 
Hoofdthema/ 
roadmap 

Hoofdthema is MDO/Expertpanels, als onderdeel van de roadmap MDS 
 
 

Samenhang met 
andere projecten 

Samenhang met project basisset patiëntgegevens (koppeling aan PACS 
radiologie beelden / roadmap Registraties), juridische status expertpanels, 
financiering en MDO’s (kostprijs expert panels) en privacy. Aanbesteding XDS 
in relatie met de roadmap XDS. 
 

Startpunt Startpunt is opgedane ervaringen met het expertpanel CRLM in fase 1 en 2.  
 

Doel Daadwerkelijke patiëntuitwisselingen voor CRLM, hematologie en longziekten. 
Verbreding naar meer regiopartners en andere regio’s. 
 
&  
 
Verbeteren EVOCS gebruikersfunctie. 
Regionale aanbesteding XDS (eind 2018). 
 

Stakeholders Het stakeholderoverzicht staat genoemd in het projectvoorstel van het AMC als 
alliantiepartner voor gezamenlijke communicatie, elk met eigen 
aandachtsgebieden op inhoud.  
 
Uitbreiding van huidige partners NWZ (oncologie)ziekenhuizen (Den Helder, 
Alkmaar) en Amstelland (Amstelveen) naar: 
 
-  Regio Esperanz (Zaans Medisch Centrum (Zaandam), Waterland Ziekenhuis 
  (Purmerend) en Westfriesgasthuis (Hoorn) 
-  Regio Oost / Radboudumc 
-  Regio Noord/ UMCG 
-  Landelijk (Citrien brede communicatie) 
-  NKI-AvL (deelname in expertpanels)  
-  ABC eilanden (Antillen/ optie uitwerken) 
-  rol IKNL 
 
 & 
 
-  XDS stakeholders via stuurgroepen, radiologie en in EZDA verband 
   (Stichting Electronisch Zorgdossier Amsterdam). 
  

Implementatie De uitrol van Expertpanels vindt plaats naar medische disciplines, maar tevens 
met inzet en betrokkenheid van zorgmanagers, nurse practitioners en 
patiënten.  
 
- Barrière analyse 
- Plan van aanpak op de verschillende niveaus van landelijke en regionale 
  partners.  
- Opschaling naar andere regio’s en in 2018 implementeren. 
- Borging met oog op de periode na 2018 (financieel en juridisch) 
 

Projectduur 12 maanden 
 
Jan          : beeld van partners en barrières completeren 
Feb mrt   : analyse, afronding en borging juridische advisering 
April juli   : plan van aanpak stakeholders 



Aug dec  : regionale aanbesteding XDS uitwisseling 
 
Vanaf 2018: continuering van netwerkvorming middels een eigen 
financieringsstroom 
 

Beoogd resultaat - Concept Expertpanels verbreed naar meer disciplines en meer regio’s 
- CRLM expert panel beoordelingen: 60 in 2018 vanuit het regionale netwerk.  
- Hema  en Longziekten expert panel beoordelingen: 60 in 2018 vanuit  
  landelijk netwerk. 
 
& 
 
- Verbeteren EVOCS gebruikersfunctie; aanbesteden XDS. 
 

Risico - Vertrouwen bij bronziekenhuizen. Actie: feitelijke info via locatiebezoeken, 
  nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Persoonlijke contacten. 
- Tijdsinvestering en geld van lokale partners buiten de subsidieperiode.  
 
Actie: belang benadrukken, juiste partijen aan tafel, sterke lobby vanuit de 
gebruikers, in dit geval artsen en werkvloer. 
 

Bijdrage aan 
netwerkvorming 

Expertpanels vormen samen met MDO’s de kern van regionalisering in de 
oncologie. Randvoorwaardelijk in dit project is de aansluiting met EVOCS en 
de standaard XDS. Integrale aandacht voor alle relevante aspecten maakt het 
project tot een succes, waarbij andere regio’s kennis en ervaring kunnen 
adopteren. 
 

	


