
 
Projecttitel:  Op weg naar harmonisatie in registratie  
 
Coördinerend: landelijk kernteam, rechtstreeks onder de stuurgroep  
Betrokken umc’s/regio’s: alle umc’s en regio’s  
 
Hoofdthema/ 
roadmap 

Dit project valt onder het hoofdthema Registratie(s) in de oncologie en draagt 
belangrijk bij aan de invulling van de Roadmap Registratie(s) 
 

Samenhang met  Het project komt tot stand in directe samenwerking met het landelijk 
Citirienprogramma Registratie aan de Bron en ondersteunt op het niveau van 
registraties de roadmap MDO & expertpanels en de Roadmap XDS. 
 
Het project inventariseert en adopteert bovendien best practices in 
registratie(s) vanuit Citrien (Naar regionale oncologienetwerken & Registratie 
aan de Bron). Daarnaast zijn er in Nederland diverse lopende projecten en 
projectresultaten bekend op verschillend niveau (inhoud- proces) die in 
aanmerking komen voor verdere opschaling en ruimere implementatie.  
 

Startpunt Achtergrond  
Goede registratie is van levensbelang in de oncologie. Niet alles wat relevant 
is voor de uitkomst van het zorgproces (behandelingsresultaat en 
patiënttevredenheid) wordt op dit moment geregistreerd. Omgekeerd worden 
er zeer veel zorgdata vastgelegd die niet ondersteunend zijn aan dat 
zorgproces. Medisch specialisten en anderen ervaren dan ook een 
oneigenlijke registratielast. Met andere woorden: de tijdsinvestering t.b.v de 
registratie weegt niet op tegen de opbrengsten en heeft vaak geen 
toegevoegde waarde voor het zorgproces. Die tijdinvestering is dusdanig groot 
dat de directe patiëntenzorg onder druk staat. De urgentie voor verbetering is 
hoog. 
 
Er wordt rond oncologische zorg (maar niet alleen daar) in elk ziekenhuis zeer 
veel tijd en energie gestoken in de verbetering van registratiesystemen en –
processen. Maar de afstemming daarover in regionaal of landelijk verband is 
beperkt. Het ontbreekt aan een gezamenlijke visie en richting. Eenieder 
beantwoordt de volgende vragen naar eigen inzicht, behoefte en 
mogelijkheden: 
 
- Welke data leggen we vast en waarom? (inhoud) 
- Hoe verkrijgen we deze data? (proces) 
- Hoe ontsluiten we deze data en voor wie? (proces) 
We blijken vervolgens onvoldoende in staat om lokale registratiesuccessen te 
verspreiden en landelijk te harmoniseren. Algemeen is daarom de erkenning 
dat er behoefte is aan een gemeenschappelijke, gedeelde visie bij 
verschillende gremia voor het eenduidig en eenmalig vastleggen van 
patiëntgegevens t.b.v.: 

- Het zorgproces (kwaliteit en tevredenheid) 
- Het wetenschappelijk onderzoek 
- De verantwoording 

 
In dit project ligt het startpunt bij het zorgproces en de registratie die 
noodzakelijk is voor goede kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid. 
 

Doel Doel van dit project is te komen tot: 
 
1. Een ‘koersboek’ 
In dat koersboek wordt het probleemveld rondom registratie in de oncologie bij 
3 van de big 5 tumorgroepen nauwkeurig beschreven; ervan uitgaande dat 
deze problematiek representatief is voor bijna alle tumorgroepen. De focus ligt 
in eerste instantie op de registratie van de klinisch relevante data: de 



informatiestroom (data) die vanuit het zorgproces wordt gegenereerd en de 
vaststelling welke data relevant zijn met het oog op behandelingsresultaat en 
patiënttevredenheid. Het proces van vaststelling en implementatie krijgt vorm 
in een stappenplan. 
 
2. Een governance voorstel 
Een voorstel hoe de governance rondom (de uitrol van) een eenduidige en 
geharmoniseerde registratie in de oncologie eruit moet gaan zien. 
 
Het vervolg van dit project ligt buiten de Citrien-periode. Aan de hand van het 
koersboek en een adequaat ingevulde governance komen coördinatie, 
harmonisatie en verdere versnelling van eenduidige registratie(s) in de 
oncologie binnen handbereik. Daartoe is samenwerking met vele gremia 
noodzakelijk.   
 

Stakeholders Binnen dit project fungeert een kernteam als projectgroep. Leden van dat team 
worden geselecteerd op benodigde kennis en competenties, en maken 
makkelijk verbinding met stakeholders. Het kernteam zal ten minste de 
volgende stakeholders consulteren en betrekken: 
 

• Beroepsverenigingen (KNMG) 
• SONCOS/FMS 
• Registratie aan de bron (eenduidig en eenmalig) 
• NFU 
• NVZ 
• IKNL (relevante data) 
• Nictiz 
• DICA 
• IHE 
• Kwaliteitsinstituut 
• Zorgverzekeraars   

 
Implementatie Samengevat zijn de stappen binnen het project: 

 
1. Governance van het project zelf, waarbinnen een projectleider met een 

kernteam alle relevante competenties verenigt. Dit is in voorbereiding. 
 

2. Project definiëring : 
• Verdere definiëring van de probleemstelling 
• Heldere definiëring van kernbegrippen 
• Heldere focus en afbakening; wo. keuze voor 3 tumorgroepen 
• Inventarisaties good practices (op inhoud en governance) 

 
3. Consultaties en analyses 

Toetsing en exploratie onder stakeholders: herkent iedereen zich, wat 
zijn logische stappen om dit op te lossen, wie zou dat moeten gaan 
doen? Inzage in belegde rollen, taken en bevoegdheden. Deze 
consultaties krijgen vorm in Ronde tafelconferenties in april/mei en 
oktober/november 2018, waarbij: 
 
- 2 x over registratie-inhoud en stappenplan 
- 2 x over governance na 2018 
 

4. Concept koersboek 
• Omschrijving problematiek 
• Stappenplan 
• Voorstel Governance 

 
5. Toetsing koersboek bij betrokken stakeholders 



 
6. Vaststellen koersboek 

 
Projectduur 12 maanden 

 
Beoogd resultaat Koersboek ‘Registratie(s) in de Oncologie’, met uitgewerkt stappenplan en 

voorstel voor governance. 
 

Risico 1. Veelheid van betrokken instanties, organisaties, verenigingen en 
individuen met verschillende belangen, vooral als e.e.a. concrete 
uitwerking krijgt. Een samenbindende visie moet dat voorkomen. 

2. De registratie-problematiek is breder dan alleen de oncologie. Om 
verzanding te voorkomen blijft de focus bij oncologie, maar met voldoende 
awareness van het bredere perspectief. 

3. Tijd, beschikbaarheid en bereikbaarheid van kernteamleden. Zij komen uit 
alle hoeken van Nederland. Het kernteam wordt daarom zo klein mogelijk 
gehouden, met evt. back-up van alle leden. Vaak zal er gebruik worden 
gemaakt van digitale tele-mogelijkheden. 
 

Bijdrage aan 
netwerkvorming 

Betere kwaliteit van oncologische zorg is één van de belangrijkste drijfveren 
van regionale netwerkvorming. Eenduidige registratie in de oncologie is 
randvoorwaarde om in regionale oncologienetwerken optimaal samen te 
werken en die kwaliteit te leveren.  
 

 
	


