
Projecttitel: Zorginformatie Palliatieve Zorg - Implementatie 
 
Coördinerend umc: ErasmusMC 
Betrokken umc’s/regio’s: UMCG 
 
Hoofdthema/ 
roadmap 

Het project sluit aan bij het hoofdthema en de roadmap ‘Registratie(s) in de 
oncologie’. In de afgelopen periode (2e periode) is een dataset ontwikkeld voor 
de palliatief oncologische zorg. Dit project is een vervolg daarop en wordt in 
2018 voortgezet als implementatietraject.  
 

Samenhang met 
andere projecten 

• Met ‘time-outs en shared decision making’, omdat time outs en shared 
decision making wordt gebaseerd op aanwezige informatie, welke 
gemakkelijker toegankelijk is wanneer uniform geregistreerd wordt. 

• Met ‘invoering uitgebreide basisset patiëntgegevens MDO’ 
• Er is samenhang met het Citrienthema ‘Registratie aan de Bron’: 

Eenduidig, eenmalig registreren voor meervoudig gebruik. De NVZ 
ziekenhuizen kennen een incentive voor het implementeren van de 
Basis Gegevensset Zorg (BGZ), een subset van 
zorginformatiebouwstenen, via het VIPP programma. Aansluiting 
hierop met een uitbreiding richting palliatief oncologische zorg vergroot 
de kans op succesvolle implementatie.  

• In de toekomst met ‘privacy van patiënten bij elektronische 
gegevensuitwisseling’ 

• Met ‘Koersboek Registratie(s) in de oncologie’. 
• Met ‘het proactief digitaal zorgplan’ welke ontwikkeld wordt in regio 

Groningen is een samenhang, de informatie vastgelegd tijdens het 
palliatief zorgproces is nodig om in het zorgplan te kunnen verwerken. 

 
Startpunt Er wordt verder gegaan met de dataset welke opgeleverd wordt in het project 

‘Zorginformatie Palliatieve Zorg’. Dit project levert 31 december 2017 een 
dataset op met gegevens welke vastgelegd kunnen worden tijdens het 
palliatief oncologisch proces, inclusief een overzicht met de overeenkomsten 
en verschillen met de reeds ontwikkelde zorginformatiebouwstenen. 
 

Doel De belangrijkste extractie van de ontwikkelde dataset (= minimale dataset) is 
gereed voor gebruik door zorgverleners.  
 
Hiertoe is deze minimale dataset geïmplementeerd in ten minste 1 
zorginformatiesysteem, getoetst in ten minste 1 ziekenhuis (bij voorkeur 2) 
waarbij de minimale gegevens van ten minste 3 (test)patiënten per ziekenhuis 
zijn vastgelegd. 
 

Stakeholders Diverse zorgverleners (specialisten, verpleegkundigen, etc.) zullen worden 
betrokken ter goedkeuring van ontwikkelingen ten aanzien van implementatie 
van onderdelen of toetsing van onderdelen.  
- (Vertegenwoordigers van) gebruikers van zorginformatiesystemen (EPD’s) in 
ziekenhuizen en academische centra. 
- Ontwikkelaars van het pro-actieve zorgplan voor de palliatieve patiënt 
(UMCG). 
- Ontwikkelaars van het Individuele Zorgplan voor de palliatieve zorg  
- Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)  
- Relevante kwaliteitsregistraties  
- Kwaliteitskader palliatieve zorg 
- Expertisecentra Palliatieve Zorg 
- Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) 
- Registratie aan de bron 
- NICTIZ; beheert de ontwikkelde zorginformatiebouwstenen (zib’s), het 
aanpassingsproces van deze zib’s verloopt via hen. 
 - Leverancier informatiesysteem; voor softwareaanpassingen. 
 



Implementatie Voorbereiding: 
- minimale dataset (extractie) vaststellen welke geïmplementeerd gaat 

worden, dit in overleg met de diverse zorgverleners en andere 
stakeholders.  

- Voor deze minimale dataset is het wenselijk dat de zib’s passend zijn.  
- Aanpassen zorginformatiesysteem door / met  de leverancier  

Testfase: 
- In een proefsituatie testen of de gegevens op de juiste manier op de 

juiste plek voor de professional in het informatiesysteem vastgelegd 
kunnen worden, en of dit conform de zib’s en principes van Registratie 
aan de bron geschiedt (eenduidig en eenmalig). 

- In kaart brengen wat belemmerend en bevorderend werkt, om de 
implementatie op maat te kunnen maken. 

- Zo nodig aanpassingen doen voordat het proces daadwerkelijk 
gebruikt wordt in de praktijk.  

Introductie: 
- Op kleine schaal in een kliniek toepassen: in het zorgproces van 

enkele patiënten gegevens op deze manier gegevens vastleggen; in 
eerste instantie alleen door enkele zorgprofessionals. Indien in de 
praktijk ook de juiste gegevens op de juiste plek op de juiste manier 
worden vastgelegd worden meer zorgprofessionals 
geïnstrueerd/opgeleid voor het gebruik 

Afronding/ aanzet tot verdere uitrol: 
-  Instructie, inclusief lessons learned verspreiden naar andere 
             ziekenhuizen voor implementatie.  
- zib’s (laten) implementeren in andere zorginformatiesystemen.  
- Indien de minimale set operationeel is kan de set worden uitgebreid. 
- Overdragen gegevens aan eigenaar/ beheerder (nog te benoemen!)  
 
NB: om te komen tot de minimale dataset is het wenselijk rekening te houden 
met de gegevens die gebruikt zullen worden in het proactief zorgplan / 
individueel zorgplan, zodat deze gegevens die vastgelegd worden in het 
informatiesysteem geëxtraheerd kunnen worden in het zorgplan. 
 

Projectduur 12 maanden 
 

Beoogd resultaat Zib’s benodigd voor de minimale dataset zijn geïntegreerd in het 
zorginformatiesysteem van tenminste 1 leverancier. 
Van drie palliatief oncologisch patiënten zijn de gegevens van de minimale 
dataset vastgelegd op de juiste manier op de juiste plek in het 
zorginformatiesysteem. 
Er is een instructie beschikbaar voor het gebruik van de minimale dataset. 
 

Risico • (Toch) nog onvoldoende consensus over de geleverde dataset uit het 
project ‘Zorginformatie Palliatieve Zorg’. In dat geval zal op korte 
termijn belangrijke spelers in het veld om de tafel worden gezet om te 
komen tot consensus. 

• Geen volledige consensus over de minimale dataset. Wanneer er 
geen consensus bereikt zal worden zal gekeken worden naar de 
gegevens gewenst voor het proactief zorgplan en welke gegevens 
reeds in zib’s vast te leggen is (zonder aanpassingen). 

• Zib’s zijn niet tijdig aangepast zodat ze passend zijn voor de palliatief 
oncologische situatie. Dan zal naar een pragmatische oplossing 
gekeken worden. 

• Leverancier werkt niet mee of de kosten voor software aanpassingen 
zijn (te) hoog. Wanneer het informatiesysteem niet aangepast kan 
worden zal gekeken moeten worden naar een alternatief, risico is op 
weer een extra systeem, dubbele registratie en daarmee verhoging 
van registratielast. Dus dan nog geen eenmalig registreren voor 
meervoudig gebruik. 



• Beperkte tijd en inzetbaarheid van zorgprofessionals. De 
zorgprofessionals zien te betrekken die het project een warm hart 
toedragen en hier tijd en ruimte voor willen maken. 

• Het is nu nog niet duidelijk wie eigenaar wordt van de dataset. Met 
organisaties zoals NFU, Nictiz en Registratie aan de Bron zal worden 
gezocht naar een passende oplossing, aansluitend bij andere zib’s.  
 

Bijdrage aan 
netwerkvorming 

Tijdens het uitkristalliseren en toetsen van de gegevens wordt gewerkt met 
professionals uit de verschillende ziekenhuizen. Ook zullen contacten met 
expertisecentra worden onderhouden en waar mogelijk (eerste) contacten met 
de eerste lijn. 
 

 
	


