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Samenvatting 

 
 
Kijk je naar de ziekte of zie je de mens? In de zorg ligt de focus nog veelal op de behandeling van de 

ziekte. Zo dreigt de mens achter de patiënt te worden vergeten en wordt onvoldoende aandacht 

besteed aan de kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling. Gezondheid behelst immers meer 

dan de afwezigheid van ziekte. 

 

De besluitvorming rondom een behandelplan is van oudsher ziektegericht en technisch. Behandel-

besluiten worden genomen in een multidisciplinair team, waarbij de voorkeuren en de context van 

de patiënt nu vaak onderbelicht zijn. Daardoor bestaat de kans dat zij worden over- of onderbe-

handeld. Door een passend behandelplan te maken, waarbij de gezondheidssituatie, wensen en 

voorkeuren van de patiënt voor de behandeling zijn meegenomen, kan de zorg voor patiënten 

aanzienlijk worden verbeterd. Deze aanpak zal uiteindelijk ook leiden tot minder complicaties tijdens 

het behandeltraject en kortere ziekenhuisopnames. 

 

Uit onderzoek blijkt echter dat behandelaren in de praktijk niet of nauwelijks over deze mens 

gebonden informatie beschikken. De informatie over de algemene gezondheidssituatie en doelen en 

voorkeuren van de patiënt wordt namelijk niet expliciet en structureel uitgevraagd en vastgelegd in 

het EPD. 

 

Voor een aantal UMCG afdelingen aanleiding om te vragen een minimale dataset mens gebonden 

informatie te ontwerpen, die specialisme, ziektebeeld en beroepsgroep overstijgend relevant is en 

digitaal vastgelegd, beschikbaar gemaakt en uitgewisseld kan worden, binnen (en buiten) het UMCG. 

Dit inclusief de ondersteunende (screenings-) instrumenten om de gezondheidssituatie in kaart te 

brengen en waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij informatie die al wordt verzameld tijdens 

de (verpleegkundige) anamnese en de screeningsinstrumenten die daarbij worden gebruikt.  

 

De minimale dataset Mens Gebonden Informatie is ontworpen in samenwerking met diverse 

zorgprofessionals, waarmee consensus is bereikt over de inhoud en draagvlak voor het gebruik 

ervan. Het landelijke themateam Gegevenssets Oncologie heeft aangegeven de dataset te willen 

opnemen in de Gegevensset Oncologie Algemeen. 

 

De dataset is gepubliceerd middels het Excel bestand ‘Dataspecificatie dataset Mens Gebonden 

Informatie v0_5.xlsx’ en in ART-DECOR. Dit maakt het mogelijk dat ook andere zorgverleners en 

leveranciers kennisnemen van deze dataset en haar kunnen implementeren in hun EPD’s.  

 

Met de dataset Mens Gebonden Informatie wordt praktische invulling gegeven aan de wens om 

naast de medisch-technische informatie, ook mensgebonden informatie beschikbaar te hebben om 

tot een passend behandelplan te komen. 

  



 
 

vi 

 

 
  



 
 

vii 

 
 
 
 
 
"It is more important to know what sort of person has a disease, than to know what sort of disease a 
person has" 

Hippocrates  
 
 
 
“Our most cruel failure in how we treat the sick and the aged, is the failure to recognize that they 
have priorities beyond merely being safe and living longer.” 

Atul Gawande 

 



 
 

viii 

 



1 
 

Inhoud 
 

Samenvatting ............................................................................................................................... v 
1. Zie de mens! ............................................................................................................................. 3 

1.1 Inleiding ......................................................................................................................................... 3 
1.2 Passend Behandelplan ................................................................................................................... 3 
1.3 Mens Gebonden Informatie .......................................................................................................... 5 
1.4 Leeswijzer ...................................................................................................................................... 6 

2. Projectbeschrijving ................................................................................................................... 7 
2.1 Inleiding ......................................................................................................................................... 7 
2.2 Doelstelling .................................................................................................................................... 7 
2.3 Resultaat ........................................................................................................................................ 7 
2.4 Business case ................................................................................................................................. 8 
2.5 Aanpak ........................................................................................................................................... 8 
2.6 Scope ............................................................................................................................................ 10 
2.7 Organisatie ................................................................................................................................... 10 
2.8 Risicobeheer ................................................................................................................................ 11 

3. Theoretisch kader ................................................................................................................... 13 
3.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 13 
3.2 Informatiestandaard .................................................................................................................... 13 
3.3 Interoperabiliteit .......................................................................................................................... 13 
3.4 Eenheid van Taal .......................................................................................................................... 16 
3.5 Zorginformatiebouwstenen ......................................................................................................... 16 
3.6 Terminologiestelsels .................................................................................................................... 17 

4. Voorbereiding ........................................................................................................................ 19 
4.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 19 
4.2 Use cases en Persona’s ................................................................................................................ 19 
4.3 Organisatiebeleid ......................................................................................................................... 21 
4.4 Zorgproces ................................................................................................................................... 21 

4.4.1 Huidige zorgproces ................................................................................................................ 21 
4.4.2 Gewenst zorgproces .............................................................................................................. 22 

4.5 Informatie .................................................................................................................................... 23 
4.6 Applicatie ..................................................................................................................................... 23 
4.7 Infrastructuur ............................................................................................................................... 24 
4.8 Ontwerpcriteria ........................................................................................................................... 24 

5. Functioneel ontwerp .............................................................................................................. 27 
5.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 27 
5.2 Gezondheidssituatie .................................................................................................................... 27 

5.2.1 Gezondheid ........................................................................................................................... 27 
5.2.2 Kwetsbaarheid ...................................................................................................................... 29 

5.3 Domeinen .................................................................................................................................... 30 
5.4 Informatie-items .......................................................................................................................... 30 

5.4.1 Algemene patiëntgegevens................................................................................................... 31 
5.4.2 Somatisch .............................................................................................................................. 31 
5.4.3 Functioneel ............................................................................................................................ 32 
5.4.4 Psychisch ............................................................................................................................... 33 
5.4.5 Sociaal ................................................................................................................................... 33 
5.4.6 Doelen & Voorkeuren ........................................................................................................... 34 

5.5 Gegevenselementen & screeningsinstrumenten ........................................................................ 35 
5.6 Functioneel ontwerp minimale dataset Mens Gebonden Informatie ......................................... 36 

6. Technisch ontwerp ................................................................................................................. 37 
6.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 37 
6.2 Gegevensmodel ZIB ..................................................................................................................... 37 



 
 

2 

6.2.1 Algemene patiëntgegevens................................................................................................... 37 
6.2.2 Somatisch .............................................................................................................................. 38 
6.2.3 Functioneel ............................................................................................................................ 38 
6.2.4 Psychisch ............................................................................................................................... 39 
6.2.5 Sociaal ................................................................................................................................... 40 
6.2.6 Doelen & Voorkeuren ........................................................................................................... 40 

6.3 Terminologiestelsel SNOMED CT ................................................................................................. 41 
6.4 Zorginformatiesysteem Epic ........................................................................................................ 42 
6.5 Technisch ontwerp minimale dataset Mens Gebonden Informatie ............................................ 43 

7. Realisatie ............................................................................................................................... 45 
7.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 45 
7.2 Verificatie ..................................................................................................................................... 45 
7.3 Mock-ups ..................................................................................................................................... 46 
7.4 Validatie ....................................................................................................................................... 47 

7.4.1 Perspectief verpleegkundige ................................................................................................. 47 
7.4.2 Perspectief medisch specialist .............................................................................................. 48 
7.4.3 Perspectief patiënt ................................................................................................................ 49 

7.5 ART-DECOR .................................................................................................................................. 50 
8. Conclusie, Discussie & Aanbevelingen ..................................................................................... 53 

8.1 Conclusie ...................................................................................................................................... 53 
8.2 Discussie ....................................................................................................................................... 54 

8.2.1 Blijf de mens zien! ................................................................................................................. 54 
8.2.2 Interoperabiliteit een illusie? ................................................................................................ 55 

8.3 Aanbevelingen ............................................................................................................................. 57 
9. Reflectie ................................................................................................................................. 59 

9.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 59 
9.2 Ontwerpen ................................................................................................................................... 59 
9.3 Jaarproject ................................................................................................................................... 59 
9.4 Persoonlijke reflectie ................................................................................................................... 60 

10. Referenties ........................................................................................................................... 61 
11. Gebruikte afkortingen ........................................................................................................... 67 
Bijlagen ...................................................................................................................................... 69 
Bijlage A: Projectorganisatie ....................................................................................................... 71 
Bijlage B: Persona’s .................................................................................................................... 75 
Bijlage C: Generiek zorgproces. ................................................................................................... 77 
Bijlage D: Bronnen ...................................................................................................................... 79 
Bijlage E: Domeinen ................................................................................................................... 83 
Bijlage F: Longlist ........................................................................................................................ 85 
Bijlage G: Keuze matrix informatie-items .................................................................................... 89 
Bijlage H: Keuze screeningsinstrumenten .................................................................................... 91 
Bijlage I: Screeningsinstrumenten ............................................................................................... 95 
Bijlage J: Terminologiestelsel SNOMED CT .................................................................................. 103 
Bijlage K: Toelichting bestand ‘Dataspecificatie dataset Mens Gebonden Informatie v0_5.xlsx’ ... 109 
Bijlage L: Verificatie ................................................................................................................... 113 
Bijlage M: Mock-up’s Mens Gebonden Informatie ...................................................................... 115 
Bijlage N: Validatie proces ......................................................................................................... 119 
 
 
 

  



 
 

3 

1. Zie de mens! 

 

 

1.1 Inleiding 

Kijk je naar de ziekte of zie je de mens? In de zorg(opleidingen) ligt de focus nog veelal op de 

behandeling van de ziekte. Zo dreigt de mens achter de patiënt te worden vergeten en wordt 

onvoldoende aandacht besteed aan de kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling. Gezondheid 

behelst immers meer dan de afwezigheid van ziekte [Huber, 2011]. Kijk naar chronisch zieken, 

gehandicapten en mensen met een ongeneeslijke ziekte die zich, ondanks de aanwezigheid van een 

ziekte, toch gezond voelen. 

 

‘Zie de mens’ is een belangrijke kernwaarde in het UMCG: van mens tot mens in alles wat we doen, 

in patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding [UMCG, 2021]. Dat kan alleen als we de patiënt 

echt zien. Niet alleen door een goed beeld te verkrijgen van de medische aandoening, maar ook als 

mens in zijn/haar context en wat de patiënt het belangrijkste vindt in het leven. Door zo goed 

mogelijk bij die individuele wensen en mogelijkheden van de patiënt aan te sluiten en een helder 

beeld te schetsen van de verwachtingen over hoe het leven er tijdens en na een behandeling uit zal 

zien, kunnen patiënt en behandelaar samen beslissen over een passend behandelplan.  

 

'Samen Beslissen' is het proces waarin zorgprofessional en patiënt gezamenlijk bespreken welke zorg 

het beste bij de patiënt past. Uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de situatie en 

behoeftes van de patiënt. Hierbij worden alle opties, voor- en nadelen, voorkeuren en omstandig-

heden van de patiënt meegenomen. Dit geldt voor alle patiënten, zowel jong als oud.  De zorg-

professional is de medische expert, maar de patiënt is de ervaringsdeskundige, die het beste kan 

aangeven wat hij/zij belangrijk en passend vindt in zijn/haar situatie. De medische kennis van de 

zorgprofessional en de kennis van de patiënt over zijn/haar eigen wensen en behoeften vullen elkaar 

zo aan bij 'Samen Beslissen'. Als patiënten actief betrokken zijn bij hun behandelplan leidt dat ook tot 

meer tevredenheid over de genomen beslissing, meer therapietrouw, minder overbehandeling en 

mogelijk zelfs minder zorgkosten. ‘Samen Beslissen’ wordt als toppunt van patiëntgerichte zorg 

beschouwd [Barry, 2012; Stiggelbout, 2015; FMS, 2019]. 

 

‘Samen Beslissen’ staat dan ook hoog op de politieke agenda [Hoofdlijnenakkoord medisch-

specialistische zorg 2019-2022] en op de agenda van de Federatie Medisch Specialisten [FMS, 2019].  

Landelijk wordt veel geïnvesteerd om het proces van ‘Samen Beslissen’ te verbeteren, met 

programma’s als ‘Passende Zorg’ van het Zorginstituut Nederland [Zorginstituut Nederland 2020], 

‘Uitkomstgerichte Zorg’ [VWS, 2018], de Taskforce Cancer Survivorship1, ‘Passend Behandelplan’2 en 

recent de lancering van de campagne ‘Samen Beslissen’3. 

Kenmerkend voor al deze programma’s is dat de functioneringsvraag centraal staat in het samen 

beslissen, met multidisciplinaire expertise en bezien in de sociale context van de patiënt. 

 

1.2 Passend Behandelplan 

Een concrete invulling van ‘Samen Beslissen’ in het UMCG is de aanpak van ‘Passend Behandelplan’. 

Een passend behandelplan wil zeggen een behandelplan dat zowel medisch technisch passend is, als 

passend bij de patiënt als mens. Niet alleen de ziekte is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is de 

persoon die de ziekte heeft. Wat is zijn/haar idee van een waardevol bestaan. 

 
1 https://taskforcecancersurvivorshipcare.nl/ 
2 https://www.oncologienetwerken.nl/thema/passend-behandelplan 
3 https://www.uitkomstgerichtezorg.nl/actueel/nieuws/2021/09/06/start-campagne-samen-beslissen 

https://taskforcecancersurvivorshipcare.nl/
https://www.oncologienetwerken.nl/thema/passend-behandelplan
https://www.uitkomstgerichtezorg.nl/actueel/nieuws/2021/09/06/start-campagne-samen-beslissen
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Het model Passend Behandelplan bestaat uit 3 stappen en is weergegeven in figuur 1.1. 

Stap1: Voor elke patiënt moet informatie over behandelopties, algemene gezondheidssituatie en  

doelen en voorkeuren verkregen worden en beschikbaar zijn. 

Stap 2: De informatie moet tijdig worden samengebracht en geduid. 

Stap 3: De samengebrachte en geduide informatie moet resulteren in een adequaat proces van 

‘Samen Beslissen’ tussen zorgprofessional(s) en patiënt met als eindresultaat een passend 

behandelplan. 

 

 
Figuur 1.1: Model Passend Behandelplan [Ketelaars, 2019]. 

 

Door zo goed mogelijk bij de individuele wensen en mogelijkheden van de patiënt aan te sluiten en 

een helder beeld te schetsen van de verwachtingen over hoe het leven er tijdens en na een 

behandeling uit zal zien, kunnen patiënt en behandelaar samen beslissen over een passend 

behandelplan [Ketelaars, 2019].  

 

Het model Passend Behandelplan is ontwikkeld binnen het Citrienfondsprogramma ‘Naar regionale 

oncologienetwerken’4. Onderzoeken binnen dit programma bij oudere oncologische patiënten 

leerde, dat het meewegen van informatie over de gezondheidssituatie, doelen en voorkeuren van de 

patiënt, in 32% van de gevallen leidde tot een andere behandelkeuze. Ook gaven patiënten in 

spiegelbijeenkomsten aan, dat zij zich meer “gezien” voelen als deze informatie wordt meegenomen 

in het vaststellen van de behandelkeuze [Festen, 2019; Hamaker, 2018; Van Nuenen, 2018].   

 

Hoewel het Passend Behandelplan oorspronkelijk is ontwikkeld voor de oudere oncologische patiënt, 

is het geschikt als universele aanpak, onafhankelijk van ziektebeeld en leeftijd. Het Passend 

Behandelplan wordt beschouwd als een best practice voor de invulling van ‘Samen Beslissen’ [Van 

der Hoek, 2020; Ketelaars 2021]. 

 

 
4 https://www.oncologienetwerken.nl/ 

https://www.oncologienetwerken.nl/
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1.3 Mens Gebonden Informatie 

De eerste stap om tot een passend behandelplan te komen en de patiënt te ‘zien’ als mens, is het 

verzamelen van de juiste informatie op de volgende drie vlakken. 

 

1. Behandelopties 

Informatie over het spectrum aan state-of-the-art technische behandelmogelijkheden (inclusief 

‘niet behandelen’) passend bij het ziektebeeld of ziektestadium van de patiënt. 

 

2. Gezondheidssituatie 

Relevante informatie over de algemene gezondheidssituatie van de patiënt. Dagelijks 

functioneren, sociaal netwerk, fysieke en psychische gezondheid van de patiënt. De 

behandelopties met hun verschillende voor- en nadelen worden bekeken in deze brede context. 

 

3. Doelen en voorkeuren 

Naast het in kaart brengen van de algehele gezondheidssituatie van de patiënt, is het van belang 

inzicht te krijgen in de doelen en voorkeuren van de patiënt, wie is deze patiënt, wat is belangrijk 

in zijn/haar leven, wat bepaalt voor hem/haar kwaliteit van leven en wat zou volgens hem/haar 

het doel van de behandeling moeten zijn.  

 

In feite is er sprake van twee informatiestromen, één waarbij de 

zorgprofessional de medisch technische informatie deelt met de 

patiënt en één waarbij de patiënt de persoonlijke gezondheids-

omstandigheden, doelen en voorkeuren deelt met de zorg-

professional. Deze tweede informatiestroom noemen we de 

Mens Gebonden Informatie (figuur 1.2). Voor een passend 

behandelplan is het belangrijk dat deze twee informatiestromen 

tijdig bij elkaar komen, om te kunnen beoordelen hoe de 

verschillende behandelopties zich verhouden tot de context van 

de patiënt. 

 

Van der Hoek [2020] heeft onderzoek gedaan naar de 

implementatie barrières en facilitators voor samen beslissen, 

specifiek gericht op het assend Behandelplan. Uit dit onderzoek blijkt dat behandelaren in de praktijk 

niet of nauwelijks over mens gebonden informatie beschikken, omdat deze niet expliciet en 

structureel wordt uitgevraagd en vastgelegd. Terwijl verpleegkundigen, maar ook huisartsen en 

thuiszorgorganisaties, vaak wel over (een deel van) deze informatie beschikken. Meestal in de vorm 

van notities en niet in een uitwisselbare discrete vorm. Aanbevolen wordt om de mens gebonden 

informatie gestructureerd en expliciet beschikbaar te maken voor de gehele zorgketen. 

 

Voor een aantal UMCG afdelingen, werkgroep Samen Beslissen, is bovenstaande aanleiding geweest 

om te vragen een minimale dataset mens gebonden informatie te ontwerpen, die specialisme, 

ziektebeeld en beroepsgroep overstijgend relevant is en digitaal vastgelegd, beschikbaar gemaakt en 

uitgewisseld kan worden binnen (en buiten) het UMCG. Dit inclusief de ondersteunende (screenings-) 

instrumenten om de gezondheidssituatie in kaart te brengen en waarbij zoveel mogelijk wordt 

aangesloten bij informatie die al wordt verzameld tijdens de (verpleegkundige) anamnese en de 

screeningsinstrumenten die daarbij worden gebruikt. Een dergelijke minimale dataset, die er voor 

moet zorgen dat zorginformatie met de juiste kwaliteit kan worden vastgelegd, opgevraagd, 

uitgewisseld en overgedragen, wordt ook wel een informatiestandaard genoemd (zie hoofdstuk 3). 

 

Figuur 1.2: Mens Gebonden Informatie 
(MGI) 
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1.4 Leeswijzer 

In dit rapport wordt de ontwikkeling van de informatiestandaard Mens Gebonden Informatie 

beschreven. Het eerste hoofdstuk, Zie de mens!, beschreef de aanleiding van de opdracht. Het doel, 

de aanpak, scope en organisatie van het project wordt beschreven in Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 

beschrijft het theoretisch kader waarbinnen het project is uitgevoerd. Hier wordt nader ingegaan op 

interoperabiliteit, eenheid van taal, zorginformatiebouwstenen en terminologiestelsels. 

Het ontwikkelproces van een informatiestandaard bestaat uit 3 fasen (zie hoofdstuk 2). Hoofdstuk 4 

Voorbereiding beschrijft de eerste fase, waarin het praktisch kader wordt geschets, met daarin de 

use cases en opgestelde ontwerpcriteria. De tweede fase, het ontwerp, is opgedeeld in het 

Functioneel ontwerp (hoofdstuk 5) en het Technisch ontwerp (hoofdstuk 6) van de dataset. De laatste 

fase, Realisatie, wordt beschreven in Hoofdstuk 7. 

Het verslag wordt afgesloten met Hoofdstuk 8 Conclusie, Discussie & Aanbevelingen en Hoofdstuk 9 

Reflectie met een terugblik op het ontwerpproces, de projectaanpak en een persoonlijke reflectie op 

het leertraject van de afgelopen twee jaar. 

Hoofdstuk 10 bevat de referenties die zijn geraadpleegd en hoofdstuk 11 de afkortingen die zijn 

gebruikt voor dit verslag. 
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2. Projectbeschrijving 

 

 

2.1 Inleiding 

Om tot een passend behandelplan te komen is er, naast de informatie over de technische behandel-

mogelijkheden, informatie nodig over de algemene gezondheidssituatie en de doelen en voorkeuren 

van de patiënt (mens gebonden informatie). Welke gegevens hiervoor moeten worden geregistreerd, 

is nog niet eerder afgesproken en vastgelegd. Om deze mens gebonden informatie digitaal en 

gestandaardiseerd binnen (maar ook buiten) het UMCG te kunnen vastleggen, beschikbaar maken en 

uitwisselen, is gevraagd  om een minimale dataset mens gebonden informatie te ontwerpen. De 

dataset moet specialisme, ziektebeeld en beroepsgroep overstijgend relevant zijn. Een dergelijke 

minimale dataset met bijbehorende afspraken wordt ook wel een informatiestandaard genoemd (zie 

hoofdstuk 3). 

In dit hoofdstuk wordt het ontwerpproject beschreven, om te komen tot deze informatiestandaard 

Mens Gebonden Informatie. 

 

2.2 Doelstelling 

Projectdoelstelling is het ontwerpen van een informatiestandaard Mens Gebonden Informatie (MGI). 

De informatiestandaard MGI bestaat uit een minimale dataset van patiënt gerelateerde gegevens 

(gezondheidssituatie en doelen & voorkeuren), die specialisme, ziektebeeld en beroepsgroep 

overstijgend relevant zijn, om te komen tot een passend behandelplan voor iedere volwassen patiënt 

binnen (en buiten) het UMCG. 

Deze informatie moet uniform en expliciet kunnen worden verzameld, (digitaal) vastgelegd en 

toegankelijk worden gemaakt binnen het UMCG ten behoeve van het behandelbesluitvormings-

proces en het gesprek hierover met de patiënt. 

 

Stip op de horizon is dat deze informatie standaard deel uit maakt van een proactief zorgplan (PZP) 

van de patiënt, waarin de gezondheidssituatie van de patient wordt vastgelegd. Zoals nu al in het 

Jeroen Bosch Ziekenhuis het geval is, waar het PZP sinds januari 2019 een vast onderdeel is van het 

elektronisch patiëntendossier (EPD). 

Stip achter de horizon is dat deze informatie onderling kan worden uitgewisseld tussen de PGO van 

de patiënt en de eerste-, tweede-, derde- en vierdelijnszorg. 

 

2.3 Resultaat 

Het resultaat van dit project is de Informatiestandaard Mens Gebonden Informatie, een verzameling 

afspraken die er voor zorgt dat de mens gebonden informatie met de juiste kwaliteit kan worden 

vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en overgedragen. Concreet omvat dit: 

• Een minimale dataset mens gebonden informatie, afgestemd tussen de 8 deelnemende 

specialismen, schaalbaar naar het gehele UMCG, de regio en landelijk; 

• Keuze welke relevante zorginformatiebouwstenen (zibs) en welke eventuele niet-zib gedekte 

gegevenselementen worden gebruikt; 

• Keuze welke terminologie- en codestelsels worden gebruikt; 

• Keuze hoe de mens gebonden data gestructureerd kan worden vastgelegd en ontsloten in 

het EPD van het UMCG (Epic) en daardoor (intern) meervoudig kan worden gebruikt; 
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2.4 Business case 

In overleg met de opdrachtgever van dit project is geen business case opgesteld. Het project beoogt 

een kwalitatieve verbetering van de vastlegging, beschikbaarheid en uitwisselbaarheid van de 

informatie rondom de patiënt. Indirect zal dit (op termijn) kosten besparen, maar dit is niet de 

primaire doelstelling van het project. 

 

2.5 Aanpak 

Als aanpak is gekozen voor het generieke ontwikkelproces van informatiestandaarden, zoals deze is 

beschreven door Nictiz [Nictiz, 2013], Gecombineerd met de ontwerpcyclus, zoals die tijdens de 

opleiding Klinische Informatica aan de TU/e wordt gedoceerd [Van Aken, 2012].  

 

Het generieke ontwikkelproces voor informatiestandaarden bestaat uit drie fasen; voorbereiding, 

ontwerp en realisatie (figuur 2.1). 

 

 
 
Figuur 2.1: Generiek ontwikkelproces voor informatiestandaarden [Nictiz, 2013]. 

 

Fase 1: Voorbereiding 

Tijdens de eerste fase van het ontwikkelproces werden de belangen, wensen en eisen van de 

stakeholders geïnventariseerd en is afstemming gezocht met andere initiatieven in het UMCG, die 

vergelijkbare informatie willen vastleggen.  Ook werd er gestart met het creëren van draagvlak en 

commitment voor de ontwikkeling en afdelingsoverstijgende implementatie van de informatie-

standaard.  

Met betrokken zorgprofessionals werden de use case(s) gedefinieerd en uitgewerkt. Dit gebeurde op 

basis van een generiek zorgproces. Tot slot werden de ontwerpcriteria opgesteld. 

Vanwege de coronacrisis werden de bijeenkomsten en overleggen via MS-Teams gehouden. 

 

Fase 2: Ontwerp 

De ontwerpfase begon met een literatuuronderzoek, inventarisatie lopende initiatieven en 

gesprekken met zorgprofessionals over welke gegevens iets zeggen over de algemene gezondheids-

situatie van een patiënt en tegelijkertijd invloed hebben op de behandelkeuze. In een drietal 

iteratieve sessies werden respectievelijk de domeinen, sub-domeinen en de te gebruiken onder-

steunende (screenings-)instrumenten om de gezondheidssituatie en de doelen en voorkeuren in 

kaart te brengen vastgesteld (Longlist). 

De longlist is, in samenspraak met de zorgprofessionals van de opdrachtgevende specialismen, 

teruggebracht naar een shortlist, die voldeed aan de functionele ontwerpcriteria. 

De shortlist is tot slot voorgelegd aan een aantal zorgprofessionals buiten de opdrachtgevende 

specialismen, om te toetsen of de dataset specialisme, ziektebeeld en beroepsgroep overstijgend 

relevant en in de praktijk bruikbaar is. 
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De volgende stap was de items uit de shortlist omzetten naar een functioneel ontwerp van de 

dataset. Het functioneel ontwerp is een vertaling van de use cases op een dusdanige manier dat 

eenduidig vastligt welke informatie uit de dataset op welk moment, hoe  en door wie wordt 

vastgelegd en uitgewisseld. Op basis van het functioneel ontwerp werd vervolgens het technisch 

ontwerp gemaakt. 

Het technisch ontwerp omvat de technische bouwspecificaties (o.a. mapping met bestaande zibs en 

terminologie- en codestelsels) van de dataset. Op basis hiervan kan de functionaliteit worden 

ingebouwd in informatiesystemen, waardoor zorgprofessionals de gewenste informatie kunnen 

vastleggen en uitwisselen. 

Het resultaat van deze fase is een gedetailleerde specificatie van de dataset in het Excel bestand 

‘Dataspecificatie dataset Mens Gebonden Informatie v0_5.xlsx’ (zie bijlage F). 

 

Fase 3: Realisatie 

De laatste fase is erop gericht  de resultaten uit de ontwerpfase ook daadwerkelijk in de praktijk te 

gaan implementeren en toe te passen. Deze fase, bestaande uit testen, implementeren en beheer, is 

slechts deels doorlopen.  

De specificatie van de dataset wordt beschikbaar gemaakt in ART-DECOR. Dit is een open source 

platform voor het opstellen, beheren en beschikbaar stellen van informatiestandaarden, in beheer 

bij Nictiz5. 

Om de informatiestandaard MGI daadwerkelijk te implementeren in het UMCG, moet er enerzijds 

voldoende draagvlak zijn bij de zorgprofessionals en anderzijds het als project zijn opgenomen in de 

projectenportfolio van de Zorg IV-Board. Vanaf de voorbereidingsfase is gestart met de lobby 

hiervoor, binnen verschillende gremia. 

 

Gecombineerde iteratieve aanpak 

In de praktijk is de aanpak niet zo sequentieel verlopen als is beschreven en wordt gedoceerd. Er is 

tijdens de ontwerp fase veel meer sprake geweest van een kort cyclische iteratieve aanpak (figuur 

2.2). Op deze manier werden de stakeholders meegenomen in de keuzes en ontwikkeling van de 

informatiestandaard en werd het draagvlak ervoor groter. 

 

 
 

Figuur 2.2: Relatie ontwerp aanpak SMPE/e CI (blauw), ontwikkelproces voor informatiestandaarden (rood) en een 

iteratieve aanpak (oranje). 

 

 
5 https://www.nictiz.nl/standaardisatie/art-decor/ 

https://www.nictiz.nl/standaardisatie/art-decor/


 
 

10 

2.6 Scope 

De focus van het project is om binnen het UMCG consensus te verkrijgen over de inhoud van de 

minimale dataset MGI en technisch zodanig uit te werken, dat deze zowel binnen als buiten het 

UMCG kan worden geïmplementeerd en uitgewisseld. Landelijke consensus over de dataset valt 

buiten scope van dit project, wel heeft er gedurende het project afstemming over de inhoud plaats-

gevonden met landelijke gremia (Regionale Oncologienetwerken6, Taskforce Cancer Survivorship 

Care7). 

Technische implementatie in Epic, uitvoeren van tests, training van gebruikers, het proces van 

ingebruikname, gebruikersondersteuning en beheer vallen ook buiten scope van dit project. Dit is 

niet te realiseren binnen de looptijd van het project, gezien de doorlooptijd van dergelijke trajecten 

binnen het UMCG . 

 

2.7 Organisatie 

De organisatie van het project is op een PRINCE2 light wijze vorm gegeven [Van Onna, 2017]. De 

opdrachtgever is de projectleider Passend Behandelplan binnen het UMCG. Samen met twee senior 

users vormt zij de stuurgroep. De senior users, een internist ouderengeneeskunde en een verpleeg-

kundig onderzoeker, hadden het mandaat van de werkgroep Samen Beslissen om de dataset samen 

te stellen. Zorgprofessionals en informatici zijn individueel en in werkgroepen betrokken bij de 

uitvoering van het project. Enerzijds om inhoudelijke input te leveren en anderzijds om keuzes te 

maken t.a.v. de gegevens en instrumenten. 

De projectorganisatie is verder beschreven in Bijlage A en weergegeven in figuur 2.3. 

 

 

 
Figuur 2.3: Projectorganisatie ontwikkelen Informatiestandaard Mens Gebonden Informatie. 

 

 

  

 
6 https://www.oncologienetwerken.nl/ 
7 https://taskforcecancersurvivorshipcare.nl/ 

https://www.oncologienetwerken.nl/
https://taskforcecancersurvivorshipcare.nl/
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2.8 Risicobeheer 

Bij de start van het project zijn de belangrijkste risico’s voor het project in kaart gebracht.  

• Geen consensus over de minimale dataset. Het gevaar bestaat dat zorgprofessionals hun 

eigen voorkeuren willen doordrukken, terwijl daar geen breed draagvlak voor aanwezig is; 

• Niet gestructureerd vastleggen van data in Epic. Het kan voorkomen dat bepaalde 

screeningsinstrumenten (nog) niet zijn opgenomen in Epic, waardoor de data niet 

gestructureerd binnen Epic kan worden vastgelegd (maar via notities); 

• Onvoldoende ondersteuning IM/MIT. Het project staat (nog) niet op de prioriteitenlijst van 

IM/MIT waardoor verzoeken om ondersteuning gedurende het project niet worden 

gehonoreerd. 

 

Voor bovenstaande risico’s zijn geen uitgebreide risicobeheersmaatregelen op gezet, maar deze zijn 

onderwerp van gesprek geweest tijdens het 2-wekelijkse overleg met de opdrachtgever. Waar nodig 

is dynamisch ingespeeld op de ontwikkelingen die zich op dat moment voordeden. 
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3. Theoretisch kader 

 

 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader geschetst om gegevensuitwisseling in de zorg mogelijk 

te maken. Kernbegrippen als informatiestandaard, interoperabiliteit en Eenheid van Taal worden 

nader toegelicht. Belangrijke onderdelen van het ontwerp, zorginformatiebouwstenen (zibs), die in 

Nederland de basis vormen voor standaardisatie van informatie-uitwisseling in de zorg en de bijbe-

horende terminologiestelsels worden nader beschreven. 

 

3.2 Informatiestandaard 

Informatie en informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals onderling en tussen zorgprofessionals 

en patiënten, is de basis van medische zorg. Nu is lang niet altijd die informatie eenduidig, compleet 

en op tijd beschikbaar. Om tot een duurzaam informatiestelsel in de zorg te komen, is het belangrijk 

dat er samenhang is in de oplossingen die worden nagestreefd. Informatiestandaarden spelen daar-

bij een belangrijke rol. 

In een informatiestandaard worden door betrokken partijen afspraken vastgelegd om het daad-

werkelijk delen en uitwisselen van informatie mogelijk te maken. Binnen en tussen organisaties en 

systemen, tussen zorgprofessionals onderling en tussen zorgprofessionals en patiënten. 

In een informatiestandaard worden afspraken vastgelegd voor gestandaardiseerde verslaglegging, 

oftewel ‘eenheid van taal’. Bij gebruik van informatiestandaarden weten zorgprofessionals van elkaar 

wat ze bedoelen [Nicitz, 2020].  

 

 

In een informatiestandaard staat ook met welke medische terminologie of codestelsels/classificaties 

de gegevens worden vastgelegd. De informatiestandaard definieert zo op eenduidige wijze hoe de 

gegevens worden vastgelegd, zodat verschillende zorgaanbieders de gegevens kunnen uitwisselen 

met behoud van context en semantiek. Daarmee vormen informatiestandaarden de brug tussen het 

zorgproces en de ICT. Een informatiestandaard is niet gekoppeld aan één specifiek zorginformatie-

systeem, maar bevordert juist een soepele uitwisseling van gegevens tussen verschillende zorg-

informatiesystemen van zorgaanbieders.  

Door gegevens gestandaardiseerd vast te leggen, zijn de gegevens ook voor andere doeleinden te 

gebruiken, bijvoorbeeld voor kwaliteitsinformatie. Het gebruik van informatiestandaarden draagt zo 

niet alleen bij aan de verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg voor de patiënt, maar 

ook aan de vermindering van de registratielast van de zorgprofessional. 

 

3.3 Interoperabiliteit 

Informatie-uitwisseling in de zorg is alleen mogelijk als betrokken partijen samenwerken, dit wordt 

ook wel interoperabiliteit genoemd. Interoperabiliteit is een kernbegrip bij de ontwikkeling van 

informatiestandaarden.  

Een informatiestandaard is een verzameling afspraken, die er voor moet zorgen dat zorg-
informatie met de juiste kwaliteit kan worden vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld 
en overgedragen [Nicitz, 2020]. 
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Om structuur in de samenwerking en de daarbij behorende afspraken te brengen, wordt veelal 

gebruik gemaakt van het lagenmodel van Nictiz (Figuur 3.1). Het lagenmodel onderscheidt vijf 

niveaus van interoperabiliteit; organisatie, proces, informatie, applicaties en infrastructuur, deze 

worden verder toegelicht in tabel 3.1 [Sprengers, 2018]. 

 

 
Figuur 3.1: Het Interoperabiliteitsmodel [Nictiz, 2020]. 

 

Interoperabiliteits-
niveau 

Beschrijving 

Organisatiebeleid Dit niveau heeft betrekking op de organisatorische kant van de samenwerking 
tussen de betrokken zorgorganisaties: wie zijn er bij de samenwerking betrokken en 
hoe zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedefinieerd? Deze afspraken 
worden gemaakt op bestuurlijk niveau. 

Zorgproces Dit niveau heeft betrekking op de procesmatige kant van de samenwerking tussen 
de betrokken zorgorganisaties. In welke concrete zorgprocessen wordt 
samengewerkt, welke koppelvlakken en overdrachtsmomenten bestaan hierbij 
tussen de betrokken organisaties. Deze afspraken worden gemaakt met 
zorgprofessionals en managers. 

Informatie Dit niveau heeft betrekking op de informatieaspecten. Welke informatie moet- in 
het kader van de samenwerking- worden vastgelegd en gedeeld bij de 
overdrachtsmomenten in zorgprocessen. Deze afspraken worden gemaakt met 
professionals uit de zorg en informatievoorziening. 

Applicatie Dit niveau heeft betrekking op de informatiesystemen. Welke informatiesystemen 
zijn bij de betrokken zorgpartijen relevant voor de nodige procesinformatie en hoe 
wordt de benodigde informatie tussen deze systemen gedeeld? Deze afspraken 
worden gemaakt door professionals uit de zorg, applicatiebeheerders en soms ook 
leveranciers. 

IT-Infrastructuur Dit niveau heeft betrekking op de technische infrastructuur waarbinnen de 
informatiesystemen van de betrokken partijen zich bevinden, zoals het netwerk, 
servers, database-engine. Het betreft afspraken over de niet-zorg specifieke ICT-
componenten. Hoe wordt op technisch niveau mogelijk gemaakt dat er informatie 
kan worden uitgewisseld tussen de betrokken partijen? Welke communicatie-
infrastructuur is hiervoor nodig? Welke mechanismen van informatie-uitwisseling 
worden gekozen? Deze afspraken worden gemaakt door ICT-professionals. 

Tabel 3.1: Toelichting vijf interoperabiliteitsniveaus. 

 

Interoperabiliteit is de mogelijkheid van verschillende autonome, heterogene eenheden, 
systemen, partijen, organisaties of individuen om met elkaar samen te werken, te 
communiceren en informatie uit te wisselen [Nicitz, 2013]. 
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In het ontwikkelproces voor een informatiestandaard maken zorgprofessionals afspraken over de 

inhoud van de zorg (het proces) en de manier waarop de zorg georganiseerd wordt (de organisatie). 

Ook worden er afspraken gemaakt over welke informatie uitgewisseld wordt, en op welke manier 

(applicaties en infrastructuur). Die laatste zijn meer technische afspraken, waar security-experts, 

data-analisten en ICT-leveranciers bij betrokken kunnen zijn. 

 

Bij het ontwerpen van een informatiestandaard wordt gebruik gemaakt van zogenaamde use cases. 

Een use case is een beschrijving van een praktijksituatie in de zorg waarbij voor een concrete situatie 

het vastleggen, hergebruiken of uitwisselen van informatie wordt beschreven. De afstemming over 

de lagen van het interoperabiliteitsmodel en de bijbehorende afspraken over concrete oplossingen 

wordt gebaseerd op deze specifieke use case of (logische) verzameling van use cases (figuur 3.2). Op 

informatieniveau, de schakel tussen zorg en techniek, worden afspraken gemaakt over de te 

gebruiken datasets, gegevensmodellen en terminologiestelsels. Indien relevant voor de casus, 

worden er specificaties opgesteld over de te gebruiken communicatiestandaarden op applicatie-

niveau. De afspraken bevatten specificaties en eisen, op welke manier voor de specifieke casus 

invulling wordt gegeven aan de (sub)laag. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van generieke 

componenten, onderdelen van informatiestandaarden waarover in Nederland zorgbreed afspraken 

zijn gemaakt. Op informatieniveau zijn dat de zorginformatiebouwstenen (zibs) en de daaraan 

gerelateerde terminologiestelsels (SNOMED CT, LOINC en IDMP). Op applicatieniveau zijn dit de aan 

de zibs gerelateerd CDA-templates en FHIR-resources [RIVM, 2018; Nicitz, 2020]. 

 

 

 

 

 
Figuur 3.2: Use case gestuurd model, standaarden en participanten [Nictiz, 2020].. 

 

 

Een use case is een specifieke beschrijving van een praktijksituatie in de zorg waarbij voor 
een concrete situatie het vastleggen en uitwisselen van informatie wordt beschreven aan 
de hand van actoren (mensen, systemen) en transacties (welke informatie wordt wanneer 
uitgewisseld). Een use case is een verbijzondering van een specifiek onderdeel van het 
zorgproces [Nicitz, 2020]. De hier gehanteerde definitie van een use case is breder dan de 
definitie van UML, die een specifiek onderdeel van systeemgebruik beschrijft. 
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3.4 Eenheid van Taal 

Bij het (elektronisch) delen en gebruiken van zorginformatie is het belangrijk dat de informatie voor 

de ene zorgverlener dezelfde betekenis heeft als voor de andere zorgverlener. Dat noemen we 

‘Eenheid van Taal’ of ‘eenduidige zorginformatie’. Taal en terminologie is vaak vakspecifiek, met als 

gevolg dat er onduidelijkheid kan ontstaan, ook bij het eenduidig vastleggen in zorg ICT-systemen. 

Een voorbeeld is de ‘ziekte van Paget’, wat zowel een zeldzame vorm van borstkanker kan zijn als een 

ontstekingsachtige aandoening van botten die leidt tot botvervorming. Als er in het medisch dossier 

in het vrije tekstveld ‘ziekte van Paget’ staat, is dat dus op twee manieren te interpreteren. De 

context is nodig om te begrijpen wat er aan de hand is. Als gegevens in vrije tekstvelden zijn 

geregistreerd, is die context voor ICT-systemen niet te analyseren en kan het in de gegevens-

uitwisseling misgaan en miscommunicatie ontstaan. Om dat te voorkomen is eenduidige vastlegging 

in ‘computertaal’ nodig van de ziekte en de context [Van Gennip, 2020]. 

Om Eenheid van Taal te bereiken zullen gezamenlijke afspraken moeten worden gemaakt voor het 

eenduidig vastleggen van gezondheidsinformatie binnen de verschillende systemen, gebruikmakend 

van dezelfde structuur en terminologie. Maar ook over welke informatie een zorgprofessional nodig 

heeft om het werk goed te kunnen doen in een specifieke use case. 

Door het RIVM is samen met Nictiz, in opdracht van het Informatieberaad, waarin branche- en 

koepelorganisaties uit de zorgsector onder regie van VWS werken aan optimalisering van digitale 

gegevensuitwisseling, een roadmap voor Eenheid van Taal opgesteld [RIVM, 2018]. 

 

3.5 Zorginformatiebouwstenen 

Om te komen tot semantische interoperabiliteit, is in Nederland de zorgbrede keuze gemaakt voor 

het concept van de zorginformatiebouwsteen (zib) als standaard gegevensmodel op de informatie-

laag. Zorginformatie wordt daarmee los van implementaties en specifiek gebruik, gestandaardiseerd 

in de vorm van herbruikbare ‘informatiebrokken’. 

 

Een Zorginformatiebouwsteen (zib) is een zeer nauwkeurige beschrijving van een voor de zorg 

belangrijk uniek (klinisch) concept, zoals een patiënt, een bloeddruk of een probleem. Zij beschrijft 

de verschillende attributen van het concept (zoals onderdruk en bovendruk en positie van de patiënt 

in het geval van een bloeddruk) en de eisen waaraan die attributen moeten voldoen, zoals het 

gegevenstype (tekst, code, getal, etc.) en welke waarden wel en niet zijn toegestaan. Ieder uniek 

concept wordt als zorginformatiebouwsteen beschreven, los van de andere al bestaande zibs. 

 

 

  

Zib: informatiemodel, dat gestructureerd en gecodeerd de informatie rond een klinische 
concept beschrijft in de vorm van data elementen, de onderlinge relaties tussen data 
elementen en unieke codes per data element. Zibs zijn techniek onafhankelijk.                     
 De algemene internationale term voor een zib is Clinical Information Model (CIM) en wordt 
beschreven in een ISO-norm (ISO13972). 
 

Klinische concept: een concreet begrip, dat in de context van de zorg en het zorgproces, 
betekenis heeft voor zorgverleners en/of patiënten.  
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Het doel van deze detailbeschrijving is om structuur te geven aan de data en eenheid van taal te 

creëren in het zorgproces, zodat de informatie over deze concepten kan worden hergebruikt en niet 

telkens opnieuw hoeft te worden opgegeven of geregistreerd. 

Er zijn inmiddels ongeveer honderd zibs gepubliceerd8, 28 daarvan vormen de ‘Basisgegevensset 

Zorg’(BgZ)9. De Basisgegevensset Zorg is een ‘patiëntsamenvatting’ van (medische) gegevens 

waarvan zorgverleners hebben bepaald dat ze van belang zijn voor continuïteit van zorg. Bovendien 

zijn ze specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant. De BgZ is afgeleid van en 

gebaseerd op de ‘International Patient Summary’ (IPS) zoals die binnen de Europese Unie is 

vastgesteld [Nicitz, 2020]. 

Als een variabele uitgedrukt kan worden in een (data element van een) zib, is deze geschikt voor 

geautomatiseerde uitwisseling tussen informatiesystemen, mits de informatiesystemen daarvoor zijn 

toegerust. Omdat de zibs van de BgZ, in het kader van subsidie programma’s (o.a. VIPP10, MedMij11) 

met voorrang in de systemen worden geïmplementeerd, zal het in het algemeen eerder mogelijk zijn 

om zibs die onderdeel van de BgZ zijn uit te wisselen, dan andere zibs. 

 

3.6 Terminologiestelsels 

Binnen de gezondheidszorg zorgt een terminologie voor gestandaardiseerde en gestructureerde 

weergave van medische concepten in zowel menselijke taal als computertaal. Terminologiestelsels 

spelen dan ook een belangrijke rol bij de opbouw van de zibs. De gegevenselementen die onderdeel 

zijn van de zibs en de daarbij behorende waardelijsten worden gecodeerd volgens (inter)nationale 

terminologiestelsels. 

In de roadmap Eenheid van Taal zijn de drie internationale terminologiestelsels; SNOMED CT, LOINC 

en IDMP (G-standaard) aangewezen als de bouwstenen voor Eenheid van Taal in de zorg [RIVM, 

2018]. 

 

SNOMED CT is een (internationale) terminologiestelsel dat medische taal vertaalt naar eenduidige en 

voor computers begrijpbare codes. Het bevat circa 340.000 medische termen met synoniemen en 

relaties tussen termen. De termen worden in de directe patiëntenzorg gebruikt voor de vastlegging 

van klachten, symptomen, omstandigheden, ziekteprocessen, interventies, diagnoses, resultaten en 

besluitvorming. De termen in het systeem hebben niet alleen een hiërarchische relatie, maar ook 

definitierelaties. Bijvoorbeeld bij een diagnose wordt het lichaamsdeel (uit de tak 'lichaamsdelen’ in 

SNOMED CT) waar de diagnose betrekking op heeft, gerelateerd aan de betreffende diagnose 

[Benson 2021]. 

 

SNOMED CT wordt beheerd door SNOMED International. In Nederland ontwikkelt en beheert Nictiz 

SNOMED in opdracht van het ministerie van VWS en heeft daartoe het SNOMED National Release 

Center (NRC) opgericht. De termen in SNOMED CT zijn Engelstalig. Het voor Nederland relevante deel 

is vertaald naar het Nederlands. 

 

 

  

 
8 https://zibs.nl/wiki/Hoofdpagina 
9 https://www.nictiz.nl/standaarden/basisgegevensset-zorg/ 
10 https://www.vipp-programma.nl/ 
11 https://www.medmij.nl/ 

SNOMED CT® is een internationaal medisch terminologiestelsel dat het mogelijk maakt om 
klinische gegevens in elektronische patiëntendossiers op een consistente, door computers 
verwerkbare manier weer te geven. Het bevat een gevalideerde, semantisch rijke en 
gecontroleerde lijst van medische termen met hun synoniemen [Benson, 2021]. 

https://zibs.nl/wiki/Hoofdpagina
https://www.nictiz.nl/standaarden/basisgegevensset-zorg/
https://www.vipp-programma.nl/
https://www.medmij.nl/
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Logical Observation, Identifiers, Names and Codes (LOINC) is een internationaal codestelsel met als 

doel concepten te standaardiseren van laboratoriumaanvragen, laboratoriumuitslagen en klinische 

begrippen. Het Regenstrief Instituut12 beheert LOINC. Tot de scope van LOINC behoren laboratorium-

observaties en overige klinische observaties [Nicitz, 2021]. 

 

Identification of Medicinal Products (IDMP)13 is een reeks van vijf ISO-standaarden die zijn ontwikkeld 

naar aanleiding van een wereldwijde vraag naar internationaal geharmoniseerde specificaties voor 

geneesmiddelen. IDMP biedt de basis voor de unieke identificatie van geneesmiddelen, het 

vergemakkelijkt wereldwijd de activiteiten van de registratie autoriteiten en farmaceutische industrie 

met betrekking tot de ontwikkeling, registratie en levenscyclusbeheer van geneesmiddelen, genees-

middelenbewaking (farmacovigilantie)en risicobeheer. IDMP is de basis voor registratie van genees-

middelen in Europa [Nicitz, 2021]. 

De G-Standaard14 is een Nederlandse standaard waarin alle geneesmiddelen, hulpmiddelen en 

gezondheidsproducten zijn opgenomen, die verkrijgbaar zijn via de apotheek. In de toekomst zal 

steeds meer worden toegewerkt naar de internationale standaard IDMP. 
 
 
  

 
12 https://www.regenstrief.org/ 
13 https://www.idmp1.com/ 
14 https://www.z-index.nl/g-standaard 

https://www.regenstrief.org/
https://www.idmp1.com/
https://www.z-index.nl/g-standaard
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4. Voorbereiding 

 

 

4.1 Inleiding 

Tijdens de voorbereidingsfase werd het praktische kader gedefinieerd, waarbinnen het ontwerp-

project zich heeft afgespeeld. Als eerste zijn de use cases voor de mens gebonden informatie 

gedefinieerd. Vervolgens werden er twee persona’s geselecteerd, die gedurende het project zijn 

gebruikt om de minimale dataset te toetsen. 

Informatie vraagstukken in de zorg vragen om afstemming en afspraken op alle lagen van het lagen-

model van Nictiz, gebaseerd op de use cases. Per laag zijn tijdens de voorbereiding de benodigde 

afspraken, wensen en eisen geïnventariseerd. De informatiestandaard MGI wordt met name ge-

vormd door de afspraken op informatie- en deels applicatieniveau. Aan de hand van de inventarisatie 

zijn aan het eind van deze fase de ontwerpcriteria opgesteld. 

 

4.2 Use cases en Persona’s 

Bij de uitwerking van informatie oplossingen in de zorg wordt gebruik gemaakt van use cases. Een 

use case is een beschrijving van een praktijksituatie in de zorg waarbij voor een concrete situatie het 

vastleggen, hergebruiken en/of uitwisselen van informatie wordt beschreven (zie § 3.3). 

Bij de informatiestandaard Mens Gebonden Informatie gaat het, net als bij de Basisgegevensset Zorg, 

om een dataset die niet is gekoppeld aan een bepaalde toepassing, maar die een ‘generiek’ karakter 

heeft. De MGI is ook een dataset die specialisme, ziektebeeld en beroepsgroep overstijgend relevant 

is en kan worden toegepast. In samenspraak met de werkgroep Samen Beslissen hebben we drie 

generieke use cases onderscheiden, het vastleggen (1), hergebruiken (2A, 2B) en het uitwisselen (3) 

van mens gebonden informatie. 

 

 

In de use cases spelen de volgende actoren een rol: 

• Patiënt (of vertegenwoordiger) 

• Medische administratie (Inschrijfbalie, medisch administratief medewerker) 

• Zorgprofessional (hoofdbehandelaar, medisch specialist, verpleegkundig (specialist)) 

• EPD (Informatiesysteem Epic) 

 

Use case 1: Vastleggen informatie in het zorginformatiesysteem. 
Het eenmalig vastleggen van de, via de patiënt verkregen, mens gebonden informatie in het EPD, 
door de zorgprofessional. 
 
Use case 2A: Hergebruik informatie t.b.v. MDO (opstellen behandelvoorstel). 
Het opvragen en presenteren van (een deel van) de mens gebonden informatie ten behoeve van 
de patiënt bespreking tijdens het multidisciplinair overleg (MDO). 
 
Use case 2B: Hergebruik informatie t.b.v (behandelkeuze)gesprek met de patiënt.  
Het via het EPD kunnen inzien van de vastgelegde mens gebonden informatie tijdens het 
(behandelkeuze) gesprek met de patiënt. 
 
Use case 3: Uitwisselen informatie met zorgaanbieders, 1e/2e/3e-lijn. 
Het kunnen verzenden en/of ontvangen van (een deel van) de mens gebonden informatie met 
zorgaanbieders uit de 1e/2e/3e-lijn. 
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Use cases 2A en 2B hebben betrekking op het hergebruik van de vastgelegde informatie. In een MDO 

is de mediane tijd dat een patiënt wordt besproken 3:54 min en is de besluitvorming veelal ge-

baseerd op de medisch technische informatie, ook als er verpleegkundigen aanwezig zijn, zie figuur 

4.1 [Festen, 2021]. Het is daarom van belang om de informatie over de gezondheidssituatie en de 

doelen en voorkeuren, snel en compact te kunnen presenteren in het MDO. 

Bij use case 2B werd door zorgprofessionals aangegeven dat het gewenst is, dat de informatie op één 

plek overzichtelijk beschikbaar is in het EPD en niet, zoals nu het geval is, overal los vandaan moet 

worden gehaald. 

 

 
Figuur 4.1: Kwaliteit van de informatie tijdens de MDO’s over verschillende variabelen (%) [Festen 2021]. 

 

Hoewel het uitwisselen van de mens gebonden informatie buiten het UMCG (use case 3) niet binnen 

de scope van dit project valt, is dit wel meegenomen om de opschaling naar de regio en landelijk in 

de toekomst mogelijk te maken. 

 

De praktische bruikbaarheid van de minimale dataset MGI is gevalideerd aan de hand van twee 

persona’s. Een persona is een denkbeeldig persoon met eigenschappen van de doelgroep. Het 

werken met een persona helpt om je in te leven in een doelgroep en de behoefte van die doelgroep 

beter te begrijpen.  

De gebruikte persona’s zijn opgesteld door KPMG voor een onderzoek naar condities en consequent-

ies voor de juiste zorg op de juiste plek. Ze zijn gekozen op grond van hun medische aandoening en 

kwetsbaarheid. De verwachting is dat, op basis van een vergelijkbare scan, beide hetzelfde behandel-

voorstel krijgen, maar wanneer de gezondheidssituatie wordt meegewogen, de behandelvoorstellen 

verschillend zullen zijn. Beide persona’s hebben we een fictieve naam gegeven. De twee geselecteer-

de persona’s zijn; Karina Anker, een 55 jarige vrouw met borstkanker en Ymke Oostkamp, een 85 

jarige vrouw, ook met borstkanker. De profielen van beide persona’s zijn opgenomen in bijlage B 

[KPMG, 2018]. 
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De persona ‘Patiënt met kanker’, Karina Anker, is een vrouw van 55 jaar die 
gediagnosticeerd is met borstkanker. Ze is getrouwd, drie kinderen, waarvan er 
nog twee thuis wonen. Parttime werkzaam als doktersassistente bij een 
plaatselijke huisarts. Een uitgebreider profiel van Karina Anker is weergegeven in 
bijlage B [KPMG, 2018]. 
 

 

 

 

 
De persona ‘Kwetsbare oudere’, Ymke Oostkamp, is een vrouw van 85 jaar die 
ook gediagnosticeerd is met borstkanker. Ze is weduwe, oma en heeft drie 
kinderen die elders in het land wonen. Was vroeger werkzaam als lerares op een 
basisschool. Een uitgebreider profiel van Ymke Oostkamp is weergegeven in 
bijlage B [KPMG, 2018]. 
 
 

 

 

4.3 Organisatiebeleid 

Op de laag Organisatiebeleid worden op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt over de organisator-

ische kant van de samenwerking tussen de betrokkenen. In bijlage A zijn hiertoe de betrokken 

stakeholders in kaart gebracht. 

 

De werkgroep Samen Beslissen wil, naar aanleiding van de resultaten bij oudere oncologische 

patiënten, de mens gebonden informatie voor iedere patiënt gaan vastleggen. Dit sluit ook nauw aan 

bij de thema’s ‘Mensgerichte en waardegedreven aanpak’ en ‘Data geïnformeerd werken en 

digitalisering’ uit de nieuwe bestuurlijke UMCG visie ‘Koers25’ [UMCG, 2021]. Om dit te realiseren 

moeten er door de werkgroep Samen Beslissen enerzijds op bestuurlijk niveau afspraken worden 

gemaakt binnen het UMCG over de daadwerkelijke implementatie van het model Passend Behandel-

plan en het gebruik van de minimale dataset MGI. Anderzijds moet de werkgroep Samen Beslissen 

afspraken maken op bestuurlijk niveau over de implementatie van de minimale dataset MGI in het 

EPD van het UMCG. 

 

Gedurende het project heeft er ook afstemming plaatsgevonden met vergelijkbare initiatieven 

binnen het UMCG, zoals het programma Waardegedreven Zorg, Healthy Planet en het programma 

Groninger Leefstijl Interventie Model (GLIM). Doel hiervan was de gevraagde informatie en 

screeningsinstrumenten op elkaar af te stemmen. 

Buiten het UMCG heeft er afstemming plaatsgevonden met de themagroep Gegevenssets Oncologie 

van het programma Regionale Oncologienetwerken, om waar mogelijk aan te sluiten bij de 

ontwikkeling van de Gegevensset Oncologie Algemeen en hiervoor landelijk draagvlak te creëren 

[Ketelaars, 2021]. 

 

4.4 Zorgproces 

4.4.1 Huidige zorgproces 
Voor het vastleggen van zorginformatie is het zorgproces leidend. Het huidige generieke zorgproces 

is schematisch weergegeven in figuur 4.2 (zie ook bijlage C). De informatie die in de huidige situatie 

gedurende de diagnostische fase wordt verzameld, betreft met name de medisch-technische 

informatie en de mogelijke behandelopties. Verschillende studies naar besluitvormingsprocessen van 
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tumorwerkgroepen toonden ook aan dat patiënt specifieke informatie niet tot nauwelijks wordt be-

sproken tijdens MDO’s. Behandeladviezen worden veelal gemaakt op basis van biomedische 

informatie zoals beeldvorming, pathologie- en laboratoriumuitslagen en geldende richtlijnen. Patiënt 

specifieke informatie is nauwelijks aanwezig of wordt niet ingebracht door de verpleegkundigen 

(figuur 4.1) [Lamb, 2011; Hahlweg, 2015, Festen 2021].  

 

 
Figuur 4.2: Schematische weergave huidige generieke zorgproces. 

 

4.4.2 Gewenst zorgproces 
Waar, wanneer en door wie in het zorgproces de informatiecomponenten over de algemene 

gezondheidssituatie en doelen & voorkeuren van de patiënt worden verzameld maakt in principe 

niet uit. In de ene situatie is er na een eerste consult met de medisch specialist een vervolg consult 

met een verpleegkundig specialist, die deze informatie kan verzamelen, in andere situaties is dit niet 

het geval. Uitgangspunt is dat het wordt vastgelegd gedurende het de diagnostische fase van het 

zorgproces en hoe eerder in het zorgproces hoe beter. De kans dat de mens gebonden informatie 

beschikbaar is en toegepast wordt in opvolgende behandelbesluitvormingsprocessen is dan groter en 

het helpt de patiënt bij het nemen van de regie vanaf het begin [Ketelaars, 2021]. 

 

Tijdens het gesprek over behandelopties worden in principe drie opties besproken. Eén is de medisch 

technisch beste behandeling meestal gebaseerd op de geldende richtlijn, twee is de beste 

behandeling voor die specifieke patiënt in zijn/haar context en drie is niet behandelen. Bij voorkeur 

krijgt de patiënt de tijd om deze opties en de consequenties daarvan te overdenken, alvorens in een 

volgend gesprek de keuze voor een passend behandelplan wordt gemaakt. Het gewenste generieke 

zorgproces is weergegeven in figuur 4.3. 

 
Figuur 4.3: Schematische weergave gewenste generieke zorgproces. 
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4.5 Informatie 

De informatielaag is de belangrijkste laag waar afspraken gemaakt worden over de structuur en 

inhoud van een informatiestandaard. De informatielaag is opgedeeld in de sublagen; ‘dataset’, 

‘gegevensmodel’ en ‘terminologie’ (zie figuur 3.2). 

 

De inhoud van de afspraken voor de sublaag ‘dataset’ betreft de specificatie van de minimale dataset 

mens gebonden informatie, die moet worden verzameld, vastgelegd en uitgewisseld. De minimale 

dataset wordt gebruikt als uitgangspunt voor het definiëren van datasets voor de specifieke use 

cases, zoals gebruik in het MDO. Dit gedeelte wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 5. 

 

In Nederland is zorgbreed gekozen voor de zorginformatiebouwstenen (zibs) als gegevensmodel om 

inhoudelijke (niet technische) afspraken vast te leggen voor het standaardiseren van informatie die 

wordt gebruikt in het zorgproces (zie § 3.5). In hoofdstuk 6 worden de gebruikte zibs voor de 

informatiestandaard MGI verder gespecificeerd. 

 

Naast dat er in Nederland zorgbreed gekozen is voor de zorginformatiebouwstenen (zibs) als ge-

gevensmodel, is SNOMED CT als basisterminologie gekozen voor medische concepten (zie § 3.6).  

In hoofdstuk 6 en bijlage J worden de algemene zibs nader gespecificeerd met behulp van de 

SNOMED CT terminologie. 

 

4.6 Applicatie 

De afspraken op het niveau van de applicatielaag hebben betrekking op de zorginformatiesystemen, 

die worden gebuikt om de informatie te registreren en te verwerken en op de communicatie-

standaard(en) die daarbij worden gehanteerd om de informatie uit te wisselen. 

 

De meeste ziekenhuizen gebruiken een zorginformatiesysteem van ChipSoft (HiX) of Epic en een 

enkeling gebuikt Nexus of Cerner/SAP15. Binnen het UMCG maken zorgprofessionals gebruik van het 

EPD van Epic. In de ideale situatie ondersteunt Epic de zorgprofessional bij het eenmalig en een-

duidig vastleggen van zorginformatie. De zorginformatie kan dan worden hergebruikt, zonder aan-

vullende administratieve lasten, en met behoud van datakwaliteit. De werkelijkheid is echter weer-

barstiger. Er wordt nog vaak gebruik gemaakt van vrije tekst, ook voor gegevens waar standaarden 

voor zijn afgesproken. Ook kunnen zorgprofessionals niet altijd eenvoudig de beschikbare informatie 

van een patiënt inzien. Bij de implementatie van de informatiestandaard MGI zal hier aandacht aan 

moeten worden besteed. 

 

De specificatie voor de uitwisseling van informatie tussen twee of meer zorginformatiesystemen 

wordt in een informatiestandaard middels de communicatiestandaard beschreven. Hierbij worden 

de gegevens op de informatielaag ‘vertaald’ naar een technische representatie op de applicatielaag. 

Daarmee kunnen de gegevens door computersystemen worden uitgewisseld en verwerkt.  

HL7 CDA en HL7 FHIR zijn de communicatiestandaarden die in Nederland over het algemeen worden 

gebruikt. HL7 CDA (Clinical Document Architecture) is de virtuele fax machine van dit moment en de 

meest gebruikte standaard in de zorg waar het gaat om de uitwisseling van documenten. HL7 FHIR 

(Fast Healthcare Interoperability Resources) is de meest gebruikte standaard als het gaat om het 

ondersteunen van workflows, en biedt atomaire toegang tot medische gegevens. Aangezien beide 

standaarden zijn ontwikkeld door HL7, heeft FHIR veel componenten van CDA, maar ze zijn 

gescheiden in kleinere, beter hanteerbare stukken.  

 
15 https://www.zorgvisie.nl/content/uploads/sites/2/2018/04/Epd-overzicht2018.pdf 

https://www.zorgvisie.nl/content/uploads/sites/2/2018/04/Epd-overzicht2018.pdf
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FHIR, dat een RESTful interface is, stelt ontwikkelaars in staat om te interageren met de bronnen 

door ze te creëren, te lezen, bij te werken en te verwijderen. CDA wordt traditioneel gebruikt in een 

read only medium. Bij het lezen van gegevens is het grootste verschil hier de atomaire gegevens-

toegang die FHIR biedt. FHIR maakt gebruik van RESTful web services en open web technologieën, 

waaronder niet alleen XML (gebruikt door eerdere standaarden) maar ook JSON en RDF data 

formaten. Deze technologieën zijn bij de meeste ontwikkelaars wel bekend, waardoor de leercurve in 

vergelijking met andere communicatiestandaarden beperkt is. 

Aangezien het bij de uitwisseling van mens gebonden informatie gaat over het uitwisselen van data-

elementen en de verwachting is dat FHIR zich ontwikkeld tot de communicatiestandaard van de 

toekomst [Stichting HL7 Nederland, 2020], is HL7 FHIR gekozen als communicatiestandaard. 

 

4.7 Infrastructuur 

Dit niveau van het interoperabiliteitsmodel heeft betrekking op de technische infrastructuur 

waarbinnen de informatiesystemen van de betrokken partijen zich bevinden, zoals het netwerk, 

servers en database-engine. Hier worden afspraken gemaakt over de niet-zorg specifieke ICT-

componenten. 

Binnen het UMCG verloopt de informatieoverdracht over de zorg via het UMCG-netwerk, door 

gebruik te maken van Epic. Binnen de regio verloopt dit middels GERRIT Zorgnet, het besloten en 

beveiligde zorgnetwerk speciaal voor zorgverleners in Noord-Nederland. Landelijk worden de 

regionale infrastructuren aan elkaar gekoppeld binnen het Twiin-programma16. Tussen Epic zieken-

huizen wordt ook gebruik gemaakt van Epic Care EveryWhere. 

Infrastructuur valt verder buiten de scope van dit project. 

 

4.8 Ontwerpcriteria 

Het bovenstaande en de gesprekken tijdens de voorbereiding, hebben geleid tot de ontwerpcriteria 

waaraan de dataset MGI moet voldoen (tabel 4.1). Deze criteria zijn geprioriteerd volgens de 

MoSCoW methodiek [Clegg, 1994]: 

• Must have (eis): Vereist om te kunnen spreken van een werkbaar product; 

• Should have (wens): Hoge prioriteit, maar niet vereist voor een bruikbaar product; 

• Could have (optie): Optie die alleen wordt meegenomen als er tijd over is; 

• Wont’t have (geen prioriteit) kan eventueel in de toekomst opnieuw worden overwogen. 

  

 
16 https://www.twiin.nl/ 

https://www.twiin.nl/
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Nr. Criterium Prioriteit 

Organisatiebeleid 

B.1 Dataset MGI wordt onderschreven door de werkgroep Samen Beslissen Eis 

B.2 Dataset MGI wordt onderschreven door RvB, Convent en VAR UMCG Optie 

B.3 Dataset MGI wordt onderschreven door relevante zorggremia in NL Geen 

B.4 Dataset MGI voldoet aan bestaande (inter)nationale standaarden Eis 

   

Zorgproces 

P.1 Informatie generiek bruikbaar; specialisme-, ziektebeeld-, beroepsgroep overstijgend Eis 

P.2 Gebruik maken van informatie die al wordt vastgelegd in de (verpleegkundige) anamnese Wens 

P.3 Minimale (extra) registratielast om informatie vast te leggen door zorgprofessionals Eis 

P.4 Gebruik maken van screeningsinstrumenten die al worden gebruikt binnen het UMCG Wens 

P.5 Informatie vast leggen aan de bron Eis 

P.6 Uniforme werkwijze binnen het UCMG, wat betreft te verzamelen informatie, gebruik 
screeningsinstrumenten als plek in Epic, zowel klinisch als poliklinisch 

Eis 

   

Informatie 

I.1 Informatie heeft invloed op behandeladvies en -keuze Eis 

I.2 Informatie generiek bruikbaar; specialisme-, ziektebeeld-, beroepsgroep overstijgend Eis 

I.3 Informatie in lijn met huidige richtlijnen en protocollen Eis 

I.4 Informatie moet door alle zorgprofessionals hetzelfde worden begrepen (semantiek) Eis 

I.5 Informatie vast te leggen in bestaande zibs Wens 

I.6 Informatie vast te leggen m.b.v. internationale standaarden (SNOMED CT, LOINC, IDMP) Wens 

I.7 Structuur en inhoud informatie sluit aan op landelijk geldende informatiestandaarden (voorkeur 
BgZ 2017 en eOverdracht) 

Wens 

I.8 Wordt gebruik gemaakt van (inter)nationaal gevalideerde screeningsinstrumenten Wens 

I.9 Dataset bestaat uit beperkt aantal items Wens 

I.10 Informatie te gebruiken voor research Optie 

   

Applicatie 

A.1 Informatie gestructureerd en afdelingsoverstijgend vast te leggen in Epic Eis 

A.2 Informatie eenmalig vastleggen, meervoudig gebruiken (binnen en buiten Epic) Eis 

A.3 Screeningsinstrumenten beschikbaar in Epic Wens 

A.4 Hergebruik (relevante) externe informatie Optie 

A.5 Informatie gezamenlijk kunnen tonen in Epic Wens 

A.6 Informatie compact (A4) kunnen tonen tijdens MDO Wens 

   

Infrastructuur 

N.1 Aansluiten op infrastructuur UMCG Eis 

N.2 Aansluiten op infrastructuur GERRIT Wens 

N.3 Aansluiten op landelijke infrastructuur  Geen 

   

Tabel 4.1: Overzicht ontwerpcriteria. 
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5. Functioneel ontwerp 

 

 

5.1 Inleiding 

In een iteratief proces met de zorgprofessionals is het functioneel ontwerp van de minimale dataset 

Mens Gebonden Informatie opgesteld. Startvraag hierbij was, wat definieert of beschrijft de gezond-

heidssituatie van een patiënt en heeft tevens invloed is op de behandelkeuze. Het antwoord hierop is 

gezocht middels een literatuuronderzoek naar gezondheid en kwetsbaarheid en de operationa-

lisering daarvan. Het literatuuronderzoek en gesprekken met zorgprofessionals hierover, hebben in 

eerste instantie  geleid tot vier domeinen die hierbij een rol spelen. Vervolgens is een ‘longlist’ per 

domein opgesteld van informatie items, gegevenselementen en screeninginstrumenten, die kunnen 

worden gebruikt om deze te operationaliseren. In twee iteraties is de longlist met behulp van de 

inbreng van zorgprofessionals en de ontwerpcriteria teruggebracht naar een ‘shortlist’. Na feedback 

hierop van een aantal medisch specialisten van afdelingen, die niet vertegenwoordigd waren in de 

werkgroep Samen Beslissen, is het definitieve functioneel ontwerp van de minimale dataset Mens 

Gebonden Informatie vastgesteld. 

 

5.2 Gezondheidssituatie 

5.2.1 Gezondheid 

Hoe definiëren we de gezondheidssituatie van een patiënt, zodat we daar gegevens van kunnen 

vastleggen en uitwisselen? De definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 1948 luidt: 

‘Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet 

slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken’17.  

Om dit te operationaliseren is door de WHO de International Classification of Functioning (ICF) 

opgesteld18. Het bij de ICF horende conceptuele model van gezondheid, gebaseerd op het 

biopsychosociale perspectief, representeert gezondheid als het resultaat van de interactie tussen 

functioneren, ziekte/aandoening en contextuele factoren (figuur 5.1) 

 

 

 
Figuur 5.1: Het ICF-schema. 

  

 
17 www.who.int 
18 https://www.whofic.nl/familie-van-internationale-classificaties/referentie-classificaties/icf 

http://www.who.int/
https://www.whofic.nl/familie-van-internationale-classificaties/referentie-classificaties/icf


 
 

28 

Naar aanleiding van toenemende discussies over de WHO definitie van gezondheid, is tijdens een 

internationale conferentie eind 2009 geconstateerd, dat gezondheid niet statisch is, maar meer 

dynamisch [Gezondheidsraad, 2010].  

De Nederlandse onderzoeker Machteld Huber heeft in 2011 op basis hiervan gezondheid opnieuw 

gedefinieerd als: 

 

 

Deze definitie gaat niet uit van ziekte, maar van veerkracht en eigen regie in de context van 

betekenisvol leven. Fysieke, mentale en sociale staat vormen hierin één geheel [Huber, 2011]. 

 

In opdracht van ZonMW19 heeft Huber onderzoek gedaan naar een eerste operationalisering hiervan. 

Dit leidde tot de uitwerking ervan in zes dimensies en 32 aspecten (later 42), die gezamenlijk 

Positieve Gezondheid werden genoemd [Huber, 2014]. Het concept Positieve Gezondheid (PG) is 

gevisualiseerd in een spinnenweb met zes dimensies, dat als gespreksinstrument wordt gebruikt 

(figuur 5.2). 

 

 
Figuur 5.2: Het spinnenweb Positieve Gezondheid met de zes dimensies en 42 aspecten [Huber, 2014]. 

 

Beide concepten, ICF en PG, gaan uit van een biopsychosociaal perspectief, waarbij gezondheid het 

resultaat is van een dynamische interactie tussen functioneren, medische factoren, persoonlijke 

factoren en omgevingsfactoren. Ook de Gezondheidsraad pleitte recent voor een meer integrale 

benadering van gezondheid [Gezondheidsraad, 2020]. 

 

 
19 https://www.zonmw.nl/nl/ 

Gezondheid;  Het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de 
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven [Huber, 2011]. 

https://www.zonmw.nl/nl/
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5.2.2 Kwetsbaarheid 

Het concept kwetsbaarheid (fragiliteit) is de afgelopen jaren steeds vaker gebruikt in zowel de 

wetenschap als de hulpverlening. Er bestaat echter geen eenduidige definitie van dit begrip [Van 

Iersel, 2009]. De in Nederland veel gehanteerde definitie definieert kwetsbaarheid als volgt:  

 

 

Kwetsbaarheid is een toestand waarbij de reservecapaciteit van verschillende fysiologische systemen 

tot een kritisch minimum is gedaald, waardoor kleine verstoringen kunnen leiden tot de ontwikkeling 

van ernstige gezondheidsproblemen en/of sterfte [Morley, 2013]. Dit maakt behandelbesluitvorming 

gecompliceerder, omdat behandeling kan leiden tot andere uitkomsten dan bij niet-kwetsbare 

patiënten. Kwetsbaarheid is daarom een belangrijke factor in besluitvorming. In de complexe 

zorgsituatie voor oudere kwetsbare patiënten met meerdere chronische aandoeningen verschillen de 

voorkeuren en doelen vaak meer per individu en is de behandeling vaak meer gericht op het 

verbeteren van het welzijn dan op genezing of het verhogen van de overlevingskansen [Donatelli, 

2017]. 

Het risico op kwetsbaarheid neemt toe bij ouderen (> 65 jaar), maar er zijn ook ouderen die niet of 

maar in lichte mate kwetsbaar zijn en jongeren die wel kwetsbaar zijn [Fried, 2004]. 

Omgevingsfactoren lijken eveneens in verband te staan met kwetsbaarheid [Gobbens, 2010]. 

Meerdere studies beschrijven de relatie tussen kwetsbaarheid en levensloopdeterminanten, zoals 

sociaaleconomische en socio-demografische factoren. Personen met een lagere sociaaleconomische 

status hebben een groter risico op kwetsbaarheid [Fried, 2001]. 

In tabel 5.1 zijn de fysieke, psychische en sociale factoren opgenomen, die kunnen leiden tot 

kwetsbaarheid [Collard, 2012; Dury, 2016]. 

 

Fysieke (functionele) factoren Psychische factoren Sociale factoren 

Slecht lopen Geheugenklachten Alleen wonen 

Slecht evenwicht kunnen bewaren Sombere gevoelens Gemis aan contacten 

Lichamelijk moe zijn Angstige gevoelens/nervositeit Gemis aan steun 

Slecht horen Hulpeloosheid Financiële problemen 

Slecht zien  Laag opleidingsniveau 

Weinig tot niet wandelen   

Ongewenst gewichtsverlies   

Weinig handkracht hebben   

Tabel 5.1: fysieke, psychische en sociale factoren die kunnen leiden tot kwetsbaarheid [Collard, 2012; Dury, 2016]. 

 

Kwetsbaarheid is eveneens gerelateerd aan een breed scala van andere uitkomsten, zoals roken, 

alcohol drinken, obesitas, invaliditeit, breuken, dementie, ziekenhuisopname en verpleeghuis-

opname [Hoogendijk, 2019]. 

Concluderend kan worden gesteld dat kwetsbaarheid een syndroom is wat voornamelijk bij oudere 

patiënten voorkomt. Het is een multisysteemdisregulatie en kan verschillende onderliggende 

oorzaken hebben. Onder andere leeftijd, fysieke-, psychische- en omgevingsfactoren lijken invloed te 

hebben op de ontwikkeling van kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid verhoogd de kans op complicaties bij 

een behandeling, zoals een infectie, ondervoeding, delirium, decubitus, bijwerking van medicatie of 

een val. Veel van deze complicaties hebben functionele en/of cognitieve achteruitgang van de 

patiënt tot gevolg. 

Kwetsbaarheid;  Dynamische toestand die een individu treft met verliezen in één of meerdere 
domeinen van het menselijke functioneren (fysiek, psychologisch, sociaal), die veroorzaakt wordt 
door een scala aan factoren en die het risico op negatieve gezondheidsuitkomsten vergroot [Gobbens 
2010] 
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5.3 Domeinen 

Om te komen tot de domeinen, informatie items en gegevenselementen van de minimale dataset 

MGI is, naast literatuuronderzoek en gesprekken met zorgprofessionals, gebruik gemaakt van een 

negental bronnen binnen en buiten het UMCG (zie bijlage D). 

 

In de eerste ontwerpronde zijn de domeinen, die de gezondheidssituatie van een patiënt beschrijven, 

vastgesteld (tabel 5.2). De keuze van de vier domeinen (Somatisch, Functioneel, Psychisch en Sociaal) 

wordt toegelicht in bijlage E. Naast de domeinen Algemene patiëntgegevens en Doelen & Voor-

keuren, vormen zij de domeinen van de minimale dataset Mens Gebonden Informatie (tabel 5.2). 

 

Domein Omschrijving 

Algemene patiëntgegevens 
Bevat de niet-zorg specifieke informatie om de patiënt eenduidig te 

kunnen identificeren. 

Somatisch 
Bevat de informatie over overige lichamelijke gerelateerde problemen 
van de patiënt, die van belang is voor de behandeling. 

Functioneel 
Bevat de informatie over het lichamelijk functioneren van de patiënt, 

die van belang is voor de behandeling. 

Psychisch 
Bevat de informatie over het psychische functioneren van de patiënt, 

die van belang is voor de behandeling. 

Sociaal 
Bevat de informatie over de sociale context van de patiënt, die van 

belang is voor de behandeling. 

Doelen & Voorkeuren 
Bevat de informatie over de behandeldoelen, wensen en 

verwachtingen van de patiënt t.a.v. de behandeling. 

Tabel 5.2: Domeinen minimale dataset MGI. 

 

 

5.4 Informatie-items 

Aan de hand van literatuuronderzoek, de gesprekken met zorgprofessionals en de genoemde 

bronnen is vervolgens een longlist opgesteld (bijlage F). De longlist omvat informatie-items, 

gegevenselementen en bijbehorende (screenings) instrumenten, die kunnen worden ingezet om de 

gezondheidssituatie en de doelen en voorkeuren van een patiënt te karakteriseren en objectiveren. 

Hierbij is ook gebruik gemaakt van de Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten20 en 

de website Meetinstrumenten in de zorg21. De lijst is niet uitputtend, maar zoveel mogelijk 

gebaseerd op items en instrumenten die al worden ingezet binnen het UMCG of één van de andere 

bronnen (bijlage D). 

 

De tweede ontwerp iteratie bestond eruit de longlist van informatie-items met de zorgprofessionals 

terug te brengen naar een shortlist. Belangrijkste keuze-criteria hierbij waren, of het informatie-item 

het behandelbesluit zou beïnvloeden en of het generiek bruikbaar is (specialisme, ziektebeeld- en 

beroepsgroep overstijgend). Wanneer het antwoord op beide vragen ‘ja’ was, dan werd het in de 

shortlist opgenomen (Bijlage G: Keuze matrix informatie-items). 

Hieronder worden per domein de belangrijkste overwegingen  voor de keuze van de informatie-

items toegelicht. 

 

  

 
20 https://richtlijnendatabase.nl/ 
21 https://meetinstrumentenzorg.nl/ 

https://richtlijnendatabase.nl/
https://meetinstrumentenzorg.nl/
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5.4.1 Algemene patiëntgegevens 

Gegevens in dit domein zijn bedoeld om de betreffende patiënt eenduidig te kunnen identificeren.  

Bij inschrijving van een nieuwe patiënt worden de persoonsgegevens (naam, geboortedatum en het 

BSN-nummer) gecontroleerd aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Tijdens het zorgproces 

volstaat verificatie middels naam en geboortedatum, wanneer identificatie middels inschrijving in het 

ziekenhuis plaats heeft gevonden. Bij voorkeur zit er ook een foto in het EPD (nog niet standaard 

beschikbaar in het UMCG), zodat de patiënt ook letterlijk ‘gezien’ wordt. Onderzoek van Turner 

onder radiologen liet zien dat het toevoegen van een pasfoto aan het dossier de duur van het 

onderzoek niet verlengde, maar de interpretatie wel zorgvuldiger maakte [Turner, 2008]. 

De longlist en shortlist van dit domein zijn identiek (tabel 5.3). 

 

 
Tabel 5.3: Shortlist domein Algemene patiëntgegevens. 

 

5.4.2 Somatisch 

Het domein Somatisch bevat niet-ziekte specifieke items die spelen, naast de specifieke ziekte of 

aandoening waarvoor een passend behandelplan wordt opgesteld. 

 

‘Comorbiditeit’ en ‘Polyfarmacie’ zijn items die onderdeel zijn van de probleemlijst en dus al worden 

meegenomen in het medisch technische domein van de patiënt en daarom niet terugkomen op de 

shortlist MGI. 

 

Onder ‘Intoxicaties’ vallen roken, alcohol en drugs. Informatie over intoxicaties wordt regulier 

uitgevraagd tijdens de verpleegkundige anamnese en vastgelegd in het EPD. Dit item wordt lang niet 

altijd gepresenteerd in het medisch technische domein en wordt daarom opgenomen in de shortlist. 

 

‘Pijn’ maakt geen deel uit van de shortlist, omdat het teveel een moment opname is. 

 

Het item ‘Levensverwachting’ is te specifiek voor bepaalde ziektes en/of de palliatieve fase en is 

daarom komen te vervallen. In die specifieke gevallen wordt het door de zorgprofessional meege-

nomen en besproken. 

 

‘Ondervoeding’ verhoogt het risico op complicaties, comorbiditeit en ook de mortaliteit. Ondervoede 

personen hebben vaker een slechtere immuun status, een slechtere wondgenezing, een grotere kans 

op het ontwikkelen van decubitus en een verhoogde mortaliteit. Deze factoren dragen bij aan een 

langere opnameduur, een slechtere respons op de medische behandeling (chemotherapie, radio-

therapie) en een verhoogd gebruik van medicijnen [Stuurgroep ondervoeding, 2019]. Voldoende 

reden om dit item mee te nemen in de shortlist. 

 

Domein/Item Gegevenselement Instrument Bron

Algemene patientgegevens

Naam Voornaam Vraag 10

Achternaam Vraag 10

Geslacht Geslacht Vraag 10

Geboortedatum Geboortedatum Vraag 10

Identificatienummer BSN Vraag 10

Pasfoto
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Tabel 5.4: Shortlist domein Somatisch. 

 

5.4.3 Functioneel 

Het domein Functioneel betreft informatie items die gaan over het lichamelijk functioneren van de 

patiënt en die invloed kunnen hebben op het behandeladvies en -keuze.  

 

‘Afhankelijkheid’, ‘Functioneren’, ‘Mobiliteit’ en ‘Zelfstandigheid’ zijn de meest voorkomende 

informatie items die in dit domein worden uitgevraagd. Het zijn de items die ook vaak onderdeel zijn 

van de kwetsbaarheid screeningsinstrumenten [FMS richtlijnendatabase]. De bijbehorende 

vragen(lijsten) zijn al vaak geïntegreerd in de reguliere (verpleegkundige) anamnese.  

 

Het item ‘Fitheid’ kreeg (op dit moment) onvoldoende steun om in de shortlist te worden opge-

nomen Een goede conditie is echter belangrijk voor een voorspoedig herstel na de operatie en 

verkleint de kans op complicaties. Er is daarom steeds meer aandacht (en evidence) voor het 

verbeteren van de conditie vóór de operatie (prehabilitatie). Ook binnen het UMCG. Verwachting is 

dat dit item in de toekomst alsnog in de set zal worden opgenomen. 

 

Kwetsbaarheid is eigenlijk de al omvattende term van alle informatie items binnen de domeinen 

functioneel, psychisch en sociaal. Het wordt om deze reden niet als apart item opgenomen in de 

minimale dataset. De kwetsbaarheid screeningsinstrumenten, zoals de Groningen Frailty Index (GFI), 

Robinson Frailty Score (RFS), de Clinical Frailty Scale (CFS) en Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) 

‘Kwetsbare ouderen’22, zijn samengesteld uit screeningsinstrumenten, die overlap vertonen met de 

screeningsinstrumenten uit de verschillende domeinen. Indien er een vermoeden is van ‘Kwetsbaar-

heid’ in één of meerdere domeinen, kan er verdere screening plaatsvinden met een specifiek 

screeningsinstrument voor dit domein of item. 

 

‘Zintuigelijke beperkingen’ bevat informatie items die in het medisch technisch domein worden 

meegenomen en daarom niet als item worden opgenomen in de minimale dataset. 

 

 
Tabel 5.5: Shortlist domein Functioneel. 

 

 
22 https://www.vmszorg.nl/wp-content/uploads/2017/11/web_2009.0104_praktijkgids_kwetsbare_ouderen.pdf 

Domein/Item Gegevenselement Instrument Bron

Somatisch

Intoxicaties Alcoholgebruik Vraag 1,2,9

Tabaksgebruik Vraag 1,2,7

Drugsgebruik Vraag 1,2,8

Risico ondervoeding MUST score MUST 1,2,4,8,9

SNAQ score SNAQ 10

Ondervoedings-indicatie score MNA-SF 1

Domein/Item Gegevenselement Instrument Bron

Functioneel

Afhankelijkheid ADL-score Katz - ADL 6 1,3,5,7,9

Functioneren KPS-score KPS 3,8,9

ECOG-score ECOG (WHO-PS) 4,5,7,9

Mobiliteit TUG-score TUG 1,9

6MWT-score 6MWT 1

Zelfstandigheid iADL-score Lawton iADL 1,3,5

GARS score GARS 10

https://www.vmszorg.nl/wp-content/uploads/2017/11/web_2009.0104_praktijkgids_kwetsbare_ouderen.pdf
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5.4.4 Psychisch 

Het domein Psychisch betreft informatie items die gaan over het psychisch functioneren van de 

patiënt, die invloed kunnen hebben op het behandeladvies en -keuze. De meest voorkomende 

psychologische klachten zijn depressie, angst, somberheid en spanning, welke samenvallen onder de 

koepelterm ‘emotionele status’. Psychologische klachten die te maken hebben met de mate waarin 

je in staat bent om kennis en informatie op te nemen en te verwerken, vallen onder de koepelterm 

‘cognitieve status’. Delirium en (beginnende) dementie zijn hierbij belangrijke elementen om te 

screenen. 

 

‘Mentaal welzijn’ is een combinatie van somberheid, angst, stress en vermoeidheid en wordt al 

gedekt door het informatie item ‘Emotionele status’. 

 

Het item ‘Slaap’ of beter slaapproblemen is besproken, maar buiten beschouwing gelaten in dit 

domein. Er kunnen meerdere oorzaken aan te grondslag liggen en het zal geen directe invloed 

hebben op het behandelbesluit. 

 

‘Wilsbekwaam’ en ‘Ziekte inzicht’ werden gezien als complicerende factor (bij het ontbreken ervan), 

om samen met de patiënt te komen tot een passend behandelplan. Ze hebben niet direct invloed op 

het behandelbesluit. 

 

 
Tabel 5.6: Shortlist domein Psychisch. 

 

5.4.5 Sociaal 

Het domein Sociaal betreft informatie items die gaan over de sociale context van de patiënt, die 

invloed kunnen hebben op het behandeladvies en -keuze. Het betreft informatie over de omstandig-

heden, belasting en ondersteuning om de behandeling en het herstel goed te laten verlopen. Kennis 

hiervan geeft de mogelijkheid tot het opstellen van een individueel behandelplan. 

 

‘Aandachtpunten’ gaat over vervoer, sociaal netwerk en financiën tijdens de behandeling. Voorziet 

de patiënt voor de komende behandeling problemen inzake het vervoer om bij het ziekenhuis of 

andere zorgverleners te komen, de mogelijkheden om praktische hulp te vragen bij verzorging (bijv. 

koken, boodschappen doen) of in de financiële situatie. Deze zaken kunnen in de praktijk een 

succesvolle behandeling in de weg staan.  

 

‘Arbeidssituatie’ is belangrijk in relatie tot de doelen en voorkeuren en de uitkomst van de 

behandeling. ‘Hobby’s’ werd in deze context als minder belangrijk gezien om op te nemen in de 

minimale dataset. De patiënt kan dit zelf natuurlijk altijd inbrengen bij ‘Wensen & Verwachtingen’. 

Domein/Item Gegevenselement Instrument Bron

Psychisch

Cognitieve status MMSE score MMSE 1,5

MoCA score MoCA 1,3

Eerder delier doorgemaakt Vraag/Dossier 1,3,4,7

Bekend met (beginnende) dementie Vraag/Dossier 3,4

Risico op dementie miniCOG 1

6CIT-score 6CIT 1,4

DOS-score DOSS 8,9

Emotionele status PHQ-2 score (depressie) PHQ-2 1,2

PHQ-4 score (depressie + angst) PHQ-4 1,2

GAD-7 score (angst) GAD-7 10

HADS score HADS 1,8

Eenzaam/somber/angstig Vraag/Dossier 4,7
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‘Burgerlijke staat’ en ‘Gezinssamenstelling’ geeft informatie over de aanwezigheid van een partner 

en kinderen, die kunnen ondersteunen of die juist om ondersteuning vragen. 

 

‘Opleiding’ werd niet gezien als een item dat directe invloed heeft op de behandelkeuze. 

 

‘Woonsituatie’ geeft informatie over mogelijke problemen bij ontslag na de behandeling. 

 

De gekozen informatie items zijn onderdeel van de standaard (verpleegkundige) anamnese binnen 

het UMCG. 

 

 
Tabel 5.7: Shortlist domein Sociaal. 

 

5.4.6 Doelen & Voorkeuren 

Het domein Doelen & Voorkeuren bevat informatie over wat de patiënt belangrijk vindt in zijn leven, 

wat zijn verwachtingen zijn en wat het doel van de behandeling zou moeten zijn. Door gericht naar 

deze informatie te vragen kun je samen tot een passend behandelplan komen. 

 

Deze informatie komt alleen in een goed gesprek23 tussen zorgprofessional en patiënt op tafel. Om je 

als patiënt voor te bereiden hierop, kan gebruik worden gemaakt van keuzehulpen24 en van de Drie 

Goede Vragen25: 

1. Wat zijn mijn mogelijkheden? 

2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden? 

3. Wat betekent dat in mijn situatie? 

 

Door ‘Behandeldoelen’ en ‘Wensen & Verwachtingen als informatie items op te nemen in de 

minimale dataset wordt het mogelijk om deze informatie ook gestructureerd vast te leggen, 

beschikbaar te maken en uit te wisselen. 

 

Om de patiënt te helpen bij het in kaart brengen en prioriteren van de doelen & voorkeuren, om tot 

een passend behandelplan te kunnen komen, kan de doelenschijf, ofwel Outcome Prioritization Tool 

(OPTool), worden gebruikt. 

 

‘Kwaliteit van leven’ gaat over het welbevinden van de patiënt. Hiervoor zijn diverse screenende 

vragenlijsten beschikbaar. Deze vragenlijsten worden als te algemeen beschouwd. De voorkeur gaat 

uit naar een specifiek gesprek over de behandeldoelen, wensen en verwachtingen, in relatie met de 

behandeling die de patiënt moet ondergaan. 

 

 
23 https://begineengoedgesprek.nl/ 
24 https://www.keuzehulp.info/ 
25 https://3goedevragen.nl/ 

Domein/Item Gegevenselement Instrument Bron

Sociaal

Aandachtspunten Vervoer Vraag 3,2,7

Hulp Vraag 2,7

Financien Vraag 2,7,9

Arbeidssituatie Arbeidssituatie Vraag 3,7,9

Burgerlijke staat Burgerlijke staat Vraag 1,3,7,9

Gezinssamenstelling Hulp thuis Vraag 3,4,9

Kinderen Vraag 1,3,7,9

Woonsituatie Soort woning Vraag 1,3,7,9

https://begineengoedgesprek.nl/
https://www.keuzehulp.info/
https://3goedevragen.nl/
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‘Reanimatiebeleid’ is in de review ronde door medisch specialisten van afdelingen die niet vertegen-

woordigd waren in de werkgroep Samen Beslissen, toegevoegd. In de praktijk blijkt de keuze van de 

patiënt voor al dan niet reanimeren (of onder voorwaarden) niet bewust te worden genomen in 

relatie tot de risico’s die de behandeling met zich meebrengt. Een patiënt kiest bijvoorbeeld voor 

‘wel reanimeren’, maar is zich niet bewust dat een reanimatie ook kan leiden tot blijvende ernstige 

neurologische schade. Het streven is in samenspraak met de patiënt te komen tot goed geïnformeer-

de besluitvorming, gebaseerd op een afweging van de wensen van de patiënt en evidence-based 

informatie over uitkomsten van reanimatie in de (gezondheids)situatie van de individuele patiënt. 

 

‘Kinderwens’ werd als te specifiek aangemerkt en niet opgenomen in de generieke basisset. 

 

 
Tabel 5.8: Shortlist domein Doelen & Voorkeuren. 

 

 

5.5 Gegevenselementen & screeningsinstrumenten 

De gezondheidssituatie van de patiënt wordt in kaart gebracht aan de hand van vragen en/of 

(gevalideerde) screeningsinstrumenten. Voor bepaalde informatie items zijn er één of meerdere 

(gevalideerde) screeningsinstrumenten beschikbaar. De keuze van de screeningsinstrumenten die 

geselecteerd zijn voor de diverse gegevenselementen wordt toegelicht in bijlage H en is 

weergegeven in tabel 5.9. Een beschrijving van de gekozen screeningsinstrumenten staat in bijlage I. 

 

 
Tabel 5.9: Keuze screeningsinstrumenten. 

 

  

Domein/Item Gegevenselement Instrument Bron

Doelen & Voorkeuren

Behandeldoelen Behandeldoel(en) Vraag 10

Behandeldoelen OPTool 1,3,4

Reanimatiebeleid Wel/Niet reanimeren Vraag 4,7,9

Wensen & Verwachtingen Wensen/Behoeften/Zorgen Vraag 7,9

Domein/Item Gegevenselement Instrument

Somatisch

Risico ondervoeding MUST score MUST

Functioneel

Afhankelijkheid ADL-score Katz - ADL 6

Functioneren KPS-score KPS

Mobiliteit TUG-score TUG

Zelfstandigheid iADL-score Lawton iADL

Psychisch

Cognitieve status Eerder delier doorgemaakt Vraag/Dossier

Bekend met (beginnende) dementie Vraag/Dossier

6CIT-score 6CIT

Emotionele status PHQ-4 score (depressie + angst) PHQ-4

Doelen & Voorkeuren

Behandeldoelen Behandeldoelen OPTool
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5.6 Functioneel ontwerp minimale dataset Mens Gebonden Informatie 

De keuze voor domeinen, informatie items, gegevenselementen en screeningsinstrumenten heeft 

geleid tot een shortlist Mens Gebonden Informatie. Deze shortlist is vervolgens getoetst aan de 

ontwerpcriteria en voorgelegd aan de werkgroep Samen Beslissen en een aantal zorgprofessionals 

van afdelingen die geen zitting hadden in de werkgroep. Tot slot is de shortlist door de werkgroep 

Samen Beslissen vastgesteld als het functioneel ontwerp van de minimale dataset Mens Gebonden 

Informatie (tabel 5.10). 

 

 
Tabel 5.10: Functioneel ontwerp minimale dataset Mens Gebonden Informatie. 

 

  

Domein/Item Gegevenselement Instrument

Algemene patientgegevens

Naam Voornaam Vraag

Achternaam Vraag

Geslacht Geslacht Vraag

Geboortedatum Geboortedatum Vraag

Identificatienummer BSN Vraag

Pasfoto

Somatisch

Intoxicaties Alcoholgebruik Vraag

Tabaksgebruik Vraag

Drugsgebruik Vraag

Risico ondervoeding MUST score MUST

Functioneel

Afhankelijkheid ADL-score Katz - ADL 6

Functioneren KPS-score KPS

Mobiliteit TUG-score TUG

Zelfstandigheid iADL-score Lawton iADL

Psychisch

Cognitieve status Eerder delier doorgemaakt Vraag/Dossier

Bekend met (beginnende) dementie Vraag/Dossier

6CIT-score 6CIT

Emotionele status PHQ-4 score (depressie & angst) PHQ-4

Sociaal

Aandachtspunten Vervoer Vraag

Hulp Vraag

Financien Vraag

Arbeidssituatie Arbeidssituatie Vraag

Burgerlijke staat Burgerlijke staat Vraag

Gezinssamenstelling Hulp thuis Vraag

Woonsituatie Soort woning Vraag

Doelen & Voorkeuren

Behandeldoelen Behandeldoel Vraag

OPT-score Levensverlenging OPTool

OPT-score Onafhankelijkheid OPTool

OPT-score Pijn OPTool

OPT-score Symptonen OPTool

Reanimatiebeleid Wel/Niet reanimeren Vraag

Wensen & Verwachtingen Wensen/Behoeften/Zorgen Vraag
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6. Technisch ontwerp 

 

 

6.1 Inleiding 

Het resultaat van het functioneel ontwerp is een dataset MGI die gespecificeerd is op een manier die 

aansluit bij de taal van de zorgprofessionals. In dit hoofdstuk wordt de vertaling gemaakt naar het 

technisch ontwerp van de dataset MGI in een taal die aansluit bij de IT-professionals.  

In het technisch ontwerp wordt de dataset MGI gespecificeerd in de bijbehorende zorginformatie-

bouwstenen en het terminologiestelsel SNOMED CT. Om de minimale dataset MGI binnen het UMCG 

te kunnen vastleggen, hergebruiken en in de toekomst uit te wisselen, wordt deze ook gemapt op 

het EPD (Epic) van het UMCG. 

Het resultaat van het technisch ontwerp is vastgelegd in de vorm van een Excel-bestand, gebaseerd 

op het sjabloon ‘Analysebestand kwaliteitsregistraties.xlsx’ versie 1.2 d.d. april 2019, oorspronkelijk 

bedoeld voor de ontwikkeling van datasets voor de aanlevering aan een (kwaliteits)registratie [Radb, 

2019a; Radb, 2019b]. Op dit moment wordt dit analysebestand en de bijbehorende handleiding door 

Registratie aan de Bron26 ook geschikt gemaakt voor standaardisering van gegevens. 

 

6.2 Gegevensmodel ZIB 

In Nederland is zorgbreed gekozen voor de zorginformatiebouwstenen (zibs) als gegevensmodel. Een 

zib definieert op welke manier (wat betreft codering, meeteenheid, attributen enz.) een gegevens-

element kan worden vastgelegd in een systeem binnen een zorgproces, om interoperabiliteit op 

semantisch niveau mogelijk te maken, als dat gegevenselement ook in andere zorgprocessen (en 

bijbehorende systemen) beschikbaar moet zijn (zoals allergie, huidige medicatie of actuele zwanger-

schap). In de Nederlandse ziekenhuizen en informatiesystemen worden op dit moment zibs geïmple-

menteerd, die gebaseerd zijn op de ZIB Publicatie 201727. Als eerste de zibs die onderdeel uit maken 

van de Basisgegevensset Zorg (BgZ)28.  

 

Voor elk gegevenselement uit het functioneel ontwerp is gekeken of deze uitgedrukt kan worden in 

een (data-element van een) zib (release 2017) en of de zib onderdeel is van de BgZ. Waar van 

toepassing zijn de bijbehorende codelijsten uitgeschreven en toegevoegd. 

 

6.2.1 Algemene patiëntgegevens 

Alle gegevenselementen van het domein Algemene patiëntengegevens kunnen worden uitgedrukt in 

de data-elementen van de zib Patient (zie tabel 6.1).  

 

Gegevenselement Zib Data-element BgZ 

Algemene patiëntgegevens 

Naam, Achternaam Patient (0.1) Achternaam (20.4.10) √ 

Naam, Voornaam Patient (0.1) Voornamen (20.4.4) √ 

Geboortedatum Patient (0.1) Geboortedatum (0.1.10) √ 

Geslacht Patient (0.1) Geslacht (0.1.9) √ 

BSN Patient (0.1) Identificatienummer (0.1.7) √ 
Tabel 6.1: Zib en data-elementen domein Algemene patiëntgegevens. 

 

 
26 https://www.registratieaandebron.nl/alle-tools-op-een-rij/analysebestand-analysebestand-standaardisering-gegevens 
27 https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL) 
28 https://www.registratieaandebron.nl/pdf/BgZ_specificatie_obv_zibs_2017_v1.1.pdf 

https://www.registratieaandebron.nl/alle-tools-op-een-rij/analysebestand-analysebestand-standaardisering-gegevens
https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)
https://www.registratieaandebron.nl/pdf/BgZ_specificatie_obv_zibs_2017_v1.1.pdf
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6.2.2 Somatisch 

De gegevenselementen van het domein Somatisch kunnen allemaal in een data-element van een zib 

worden uitgedrukt. De intoxicatie gerelateerde zibs maken ook deel uit van de BgZ. 

 

Gegevenslement Zib Data-element BgZ 

Somatisch 

Intoxicaties (Alcohol) AlcoholGebruik (7.3) Hoeveelheid (7.3.6) √ 

Alcohol, Toelichting AlcoholGebruik (7.3) Toelichting (7.3.7) √ 

Intoxicaties (Tabak) TabakGebruik (7.2) TabakGebruikStatus (7.2.10) √ 

Tabak, Toelichting TabakGebruik (7.2) Toelichting (7.2.3) √ 

Intoxicaties (Drugs) DrugsGebruik (7.4) DrugsGebruikStatus (7.4.3) √ 

Drugs, Toelichting DrugsGebruik (7.4) Toelichting (7.4.9) √ 

MUST score MUSTScore (4.5) TotaalScore (4.5.2)  

MUST score, Datum MUSTScore (4.5) MustScoreDatumTijd (4.5.6)  

MUST score, Toelichting MUSTScore (4.5) Toelichting (4.5.7)  
Tabel 6.2: Zibs en data-elementen domein Somatisch. 

 

6.2.3 Functioneel 

De gegevenselementen van het domein Functioneel betreffen allemaal de score van een screenings-

instrument (ADL, iADL, KPS en TUG) en een eventuele toelichting daarop. In tegensteling tot de 

MUST en de bijbehorende zib MUSTScore, zijn voor deze screeningsinstrumenten geen specifieke 

bouwstenen geformuleerd.   

 

 
Figuur 6.1: Informatiemodel zib AlgemeneMeting. 
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De zib AlgemeneMeting is beschikbaar om de uitslag van een meting of bepaling vast te leggen, die 

bij een patiënt is uitgevoerd, waarvoor geen specifieke bouwsteen is geformuleerd (figuur 6.1). Een 

AlgemeneMeting kan uit meerdere onderdelen bestaan. De naam en bijbehorende codering 

(SNOMED CT) van de gehele meting wordt vastgelegd in het concept ‘Onderzoek’. De naam en 

codering van de uitgevoerde meting wordt vastgelegd in het concept ‘MetingNaam’. Dit kunnen er 

meerdere bij één onderzoek zijn, daarom valt dit gegevenselement onder de container ‘MeetUitslag’. 

Evenals het bijbehorende data-element  ‘UitslagWaarde’, waar de uitslag van die meting wordt 

vastgelegd. De container ‘MeetUitslag’ groepeert de afzonderlijke scores van een onderzoek. 

Afhankelijk van de soort meting bestaat de uitslag uit een waarde met een eenheid, uit een 

gecodeerde waarde (ordinaal of nominaal) of uit een tekstuele uitslag. 

In het veld ‘Toelichting’ heeft de zorgprofessional de mogelijkheid om in vrije tekst opmerkingen vast 

te leggen die van toepassing zijn op de meting. Deze opmerkingen kunnen bijvoorbeeld gaan over de 

interpretatie of het advies bij een uitslag. 

 

De 10 bouwstenen Mobiliteit en VermogenTotXxxx uit de groep Zelfzorg29 zijn overwogen voor de 

deelvragen van de ADL en iADL. Deze bouwstenen zijn echter niet geschikt voor de screenings-

instrumenten ADL en iADL. Ze evalueren het vermogen tot ‘Xxxx’ op een driepuntsschaal (i.p.v. de 

tweepuntsschaal van Katz-ADL) en de verschillende aspecten komen niet exact overeen met de 

afgenomen vragenlijsten. Daarom is gekozen voor de zib AlgemeneMeting en de juiste ADL en iADL 

SNOMED CT codering. 

 

Gegevenslement Zib Data-element BgZ 

Functioneel 

ADL score AlgemeneMeting (13.3) UitslagWaarde (13.3.7)  

ADL score, Toelichting AlgemeneMeting (13.3) Toelichting (13.3.4)  

iADL score AlgemeneMeting (13.3) UitslagWaarde (13.3.7)  

iADL score, Toelichting AlgemeneMeting (13.3) Toelichting (13.3.4)  

KPS score AlgemeneMeting (13.3) UitslagWaarde (13.3.7)  

KPS score, Toelichting AlgemeneMeting (13.3) Toelichting (13.3.4)  

TUG score AlgemeneMeting (13.3) UitslagWaarde (13.3.7)  

TUG score, Toelichting AlgemeneMeting (13.3) Toelichting (13.3.4)  
Tabel 6.3: Zibs en data-elementen domein Functioneel. 

 

6.2.4 Psychisch 

Het domein Psychisch bevat 2 screeningsinstrumenten (6CIT en PHQ-4) waarvoor geen specifieke 

bouwsteen beschikbaar is. De uitslagen worden ook hier vastgelegd in het data-element 

‘UitslagWaarde’ van de zib AlgemeneMeting. 

De vragen ‘Heeft u eerder een delier doorgemaakt?’ en ‘Heeft u de diagnose dementie?’ worden 

gemodelleerd als een Probleem. De ‘Probleemnaam’ definieert het probleem (‘voorgeschiedenis met 

delier’ of ‘dementie’) en de ‘VerificatieStatus’ geeft de status van het probleem (Nee, Ja of 

Onbekend). 

  

 
29 https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL) 

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)
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Gegevenselement Zib Data-element BgZ 

Psychisch 

6CIT score AlgemeneMeting (13.3) UitslagWaarde (13.3.7)  

6CIT score, Toelichting AlgemeneMeting (13.3) Toelichting (13.3.4)  

Delier Probleem (5.1) VerificatieStatus (5.1.10) √ 

Delier, Toelichting Probleem (5.1) Toelichting (5.1.5) √ 

Dementie Probleem (5.1) VerificatieStatus (5.1.10) √ 

Dementie, Toelichting Probleem (5.1) Toelichting (5.1.5) √ 

PHQ-4 score AlgemeneMeting (13.3) UitslagWaarde (13.3.7)  

PHQ-4, Toelichting AlgemeneMeting (13.3) Toelichting (13.3.4)  
Tabel 6.4: Zibs en data-elementen domein Psychisch. 

 

6.2.5 Sociaal 

Aandachtpunten, Vervoer, Hulp en Financiën hebben we, na overleg met deskundigen van Nictiz, 

gemodelleerd als Probleem. De zib HulpVanAnderen is overwogen, maar hierbij wordt er al vanuit 

gegaan dat er hulp nodig is en dat deze door een professional of mantelzorger wordt verleend. In 

onze situatie moet juist de vraag worden beantwoord of er hulp nodig is. 

Voor de vragen rond arbeidssituatie, gezinssamenstelling en woonsituatie zijn specifieke zibs 

beschikbaar (ParticipatieInMaatschappij, Gezinssituatie en Woonsituatie). 

 

Gegevenselement Zib Data-element BgZ 

Sociaal 

Aandachtspunten (Vervoer) Probleem (5.1) VerificatieStatus (5.1.10) √ 

AP, Toelichting vervoer Probleem (5.1) Toelichting (5.1.5) √ 

Aandachtspunten (Hulp) Probleem (5.1) VerificatieStatus (5.1.10) √ 

AP, Toelichting hulp Probleem (5.1) Toelichting (5.1.5) √ 

Aandachtspunten (Financiën) Probleem (5.1) VerificatieStatus (5.1.10) √ 

AP, Toelichting financiën Probleem (5.1) Toelichting (5.1.5) √ 

Arbeidssituatie ParticipatieInMaatschappij (18.6) Arbeidssituatie (18.6.4)  

Arbeidssituatie, Toelichting ParticipatieInMaatschappij (18.6) Toelichting (18.6.5)  

Burgerlijke staat BurgerlijkeStaat (7.3) BurgerlijkeStaat (7.9.2) √ 

Gezinssamenstelling Gezinssituatie (7.13) Gezinssamenstelling (7.13.8)  

Gezinssamenstelling, Toelichting Gezinssituatie (7.13) Toelichting (7.13.6)  

Woonsituatie Woonsituatie (7.8) WoningType (7.8.3) √ 

Woonsituatie, Toelichting Woonsituatie (7.8) Toelichting (7.8.2) √ 
Tabel 6.5: Zibs en data-elementen domein Sociaal. 

 

6.2.6 Doelen & Voorkeuren 

Het behandeldoel kan worden vastgelegd met de zib Behandeldoel, data-element 

GewenstZorgresultaat. Als de patiënt moeite heeft om het behandeldoel te benoemen of te 

prioriteren, kan gebruik worden gemaakt van de OPTool (bijlage H).  

De OPTool resulteert niet in één, maar vier aan elkaar gerelateerde scores volgens het trade-off 

principe. De OPTool wordt daarom gemodelleerd met de zib AlgemeneMeting en vier bijbehorende 

UitslagWaarden, voor ieder behandeldoel één. 

In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, is er geen zib geformuleerd voor het vastleggen 

van de wensen en verwachtingen van de patiënt. Als deze informatie al wordt vastgelegd, dan 

gebeurt het middels een notitie in het EPD. Om de wensen en verwachtingen van de patiënt ook 

gestructureerd vast te kunnen leggen, is er voor gekozen om deze met de zib AlgemeneMeting vast 

te leggen. 

Reanimatiebeleid kan worden vastgelegd middels de zib BehandelAanwijzing, deze maakt ook 

onderdeel uit van de BgZ. 
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Gegevenselement Zib Data-element BgZ 

Doelen & Voorkeuren 

Behandeldoel Behandeldoel (13.5) GewenstZorgresultaat (13.5.5)  

OPT-Levensverlenging AlgemeneMeting (13.3) UitslagWaarde (13.3.7)  

OPT-Onafhankelijkheid AlgemeneMeting (13.3) UitslagWaarde (13.3.7)  

OPT-Pijn AlgemeneMeting (13.3) UitslagWaarde (13.3.7)  

OPT-Symptomen AlgemeneMeting (13.3) UitslagWaarde (13.3.7)  

OPT, Toelichting AlgemeneMeting (13.3) UitslagWaarde (13.3.7)  

Wensen en verwachtingen AlgemeneMeting (13.3) UitslagWaarde (13.3.7)  

Reanimatiebeleid BehandelAanwijzing (2.1) BehandelingToegestaan (2.1.4) √ 

Reanimatiebeleid, Beperkingen BehandelAanwijzing (2.1) Beperkingen (2.1.5) √ 
Tabel 6.6: Zibs en data-elementen domein Doelen & Voorkeuren. 

 

6.3 Terminologiestelsel SNOMED CT 

Naast dat er in Nederland zorgbreed is gekozen voor de zorginformatiebouwstenen (zibs) als ge-

gevensmodel, is SNOMED CT als basisterminologie gekozen voor medische concepten. Bij data-

elementen van een zib wordt vaak gebruik gemaakt van SNOMED CT om de betekenis te beschrijven 

van zo’n data-element. En daarnaast vind je SNOMED CT in de zibs terug bij de waardenlijst van een 

data-element: om de betekenis van de elementen in een waardenlijst te bepalen wordt dan 

verwezen naar SNOMED CT. 

 

Binnen de dataset Mens Gebonden Informatie maken we veelvuldig gebruik van de zibs ‘Probleem’ 

en ‘AlgemeneMeting’. Per data element van deze zibs zullen we nader moeten specificeren wat we 

precies willen weten met behulp van de SNOMED CT terminologie. De specificaties zijn opgenomen 

in bijlage J. 

 

Voor de zib ‘AlgemeneMeting’ zijn hiervoor verschillende SNOMED CT concepten beschikbaar. Een 

‘verrichting’ (procedure) om in het data-element ‘Onderzoek’ aan te geven welke handeling er wordt 

verricht.  Een ‘waarneembare entiteit’ (observable entity) om in het data-element ‘MetingNaam’ aan 

te geven welke meting er wordt verricht. Bij een ‘waarneembare entiteit wordt een score in vrije 

tekst verwacht of er is een waardenlijst met mogelijke scores aan gekoppeld. 

 

Voor het data-element ‘Probleemnaam’ van de zib ‘Probleem’ gebruiken de ziekenhuizen in hun EPD 

meestal de Referentie Set van de Diagnosethesaurus DHD. Door het gebruik van deze diagnose-

thesaurus, is voor een groot deel van de concepten die daarin staan ook de SNOMED CT alsmede de 

ICD-10 code bekend. De inhoud van de Diagnosethesaurus is met name financieel gestuurd, vanuit 

de wens om een ICD-10 code aan de DBC te kunnen koppelen. 

De Diagnosethesaurus heeft echter geen mapping voor de probleemnamen in onze dataset. Deze 

zullen tijdens een implementatie moeten worden toegevoegd in het betreffende zorginformatie-

systeem. 

 

Veertien van de benodigde SNOMED CT concepten, gerelateerd aan de instrumenten ADL, iADL, KPS 

en TUG, waren nog niet in het Nederlands vertaald. Hiervoor is een vertaling aangevraagd bij het 

SNOMED Nationaal Release Center (zie bijlage J, tabel J.2). Een aantal wenselijke concepten, 

gerelateerd aan de instrumenten 6CIT, PHQ-4 en OPTool, waren nog niet beschikbaar in SNOMED CT. 

Deze zijn ook aangevraagd bij het SNOMED NRC, inclusief de bijbehorende Nederlandse vertaling (zie 

Bijlage J, tabel J.3). 

Alle aanvragen zijn gehonoreerd en gepubliceerd in SNOMED Clinical Terms version: 20210731 [R] 

(July 2021 Release)30. 

 
30 https://www.snomed.org/news-and-events/articles/Jul-31-2021-SNOMED-Intl-Edition 

https://www.snomed.org/news-and-events/articles/Jul-31-2021-SNOMED-Intl-Edition
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6.4 Zorginformatiesysteem Epic 

Nu we gedefinieerd hebben welke data we willen gebruiken voor de mens gebonden informatie is de 

vraag of en waar deze data op een eenduidige manier in het EPD van het UMCG wordt vastgelegd en 

in hoeverre dit op een zib-compliant wijze gebeurt. Zib compliance gaat over de mate  waarin de 

implementatie van zibs in een systeem overeenkomt met de specificatie van de zibs en hoe ze 

bedoeld zijn. 

De zibs zijn namelijk niet daadwerkelijk in het datamodel van Epic ingericht. Het gaat bij zib-

compliance om de vraag of Epic zodanig is ontworpen en ingericht, dat een gegeven conform de 

definitie van de zibs kan worden vastgelegd, en ook weer zib conform kan worden opgevraagd en 

uitgewisseld. Hoe en waar de gegevens in de database van het betreffende systeem opgeslagen 

worden is in principe niet relevant (black box-principe) [RadB, 2021].  

 

In Epic wordt een data-element vastgelegd in de Epic productie database ‘Chronicles’. Data kan 

gestructureerd worden vastgelegd in de Patiënt Master File (EPT) of in een flowsheet (FLO). 

Flowsheets worden gebruikt om allerlei gegevens van een patiënt op te slaan, die in de loop van de 

tijd kunnen wijzigen, zoals vitale functies, lengte, gewicht, bloeddruk, zuurstofverzadiging, maar ook 

scores van screeningsinstrumenten.  

Van de in totaal 70 data-elementen uit de dataset kunnen er 55 (79%) gestructureerd worden 

vastgelegd in Epic. ‘Kunnen’ omdat niet iedere afdeling dit (al) op de juiste wijze heeft ingericht in 

Epic. Bij de implementatie van Epic is destijds, onder tijdsdruk, de regie op een uniforme inrichting 

losgelaten waardoor data niet altijd binnen het UMCG op dezelfde plek in Epic wordt vastgelegd. 

Uitkomsten (en toelichting) van de screeningsinstrumenten 6CIT, PHQ-4, OPTool en de wensen en 

verwachtingen van de patiënt worden nog niet gestructureerd vastgelegd in Epic. 

 

In het UMCG worden op dit moment de BgZ zibs in Epic ingericht in het kader van VIPP5. Planning is 

dat deze begin 2022 beschikbaar zijn. Voor het inrichten van de overige zibs zijn nog geen plannen. Er 

kan dus nog niet een volledige zib compliance toets worden uitgevoerd. Wel kan worden gekeken in 

hoeverre de huidige vastlegging van de data op een zib compliant wijze gebeurt. Hierbij controleren 

we of de vastlegging van de data in het informatiesysteem overeenkomt met de zib gedefinieerde 

waardelijsten.  

Van de zib-elementen met een waardelijst, komen de volgende waardelijsten van de zib en Epic niet 

geheel overeen: 

• ‘TabakGebruikStatus’, Epic heeft 10 waarden en de zib heeft 7 waarden (zie ook figuur 8.2); 

• ‘DrugsGebruikStatus’, Epic heeft 3 waarden en de zib heeft 5 waarden; 

• ‘WoningType’, Epic niet de zib-waarde ‘Anders’. 

 De waardelijsten van ‘Geslacht’, ‘BurgerlijkeStaat’ komen wel overeen. 

 

Het gebruik van SNOMED in het EPD van het UMCG is nog marginaal, niveau 0-1 conform de 

SNOMED implementatie volwassenheidsmatrix31. De DHD Diagnosethesaurus wordt gebruikt voor 

het vastleggen van Probleem en Verrichting en daarmee is ook de gekoppelde SNOMED CT code 

bekend. Met de inrichting van de BgZ zibs zal het gebruik van SNOMED toenemen. 

 

Samenvattend is het nog maar de vraag of en wanneer we alle data-elementen uit de dataset vanuit 

het UMCG op een geautomatiseerde wijze kunnen uitwisselen met externe informatiesystemen. 

 

 
31 https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/SNOMED-Implementatie-Matrix-05-21.pdf 

https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/SNOMED-Implementatie-Matrix-05-21.pdf
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6.5 Technisch ontwerp minimale dataset Mens Gebonden Informatie 

De technische specificatie van de minimale dataset Mens Gebonden Informatie is vastgelegd in het 

Excel-bestand ‘Dataspecificatie dataset Mens Gebonden Informatie v0_5.xlsx’, d.d. 15 november 

2021. In bijlage K staat beschreven hoe het Excel-bestand is opgebouwd en hoe de informatie in de 

verschillende kolommen moet worden gelezen. 

 

Het ontwerp proces resulteert in een minimale dataset Mens Gebonden Informatie, bestaande uit 6 

domeinen, 20 informatie-items en 70 gegevenselementen (31 kern data-elementen, 21 data-

elementen toelichting en 18 data-elementen met deelvragen van screeningsinstrumenten). De 70 

data-elementen kunnen allemaal worden gemapt op 13 verschillende zibs, waarvan er 8 onderdeel 

uitmaken van de BgZ. Totaal 27 data-elementen (39%) kunnen worden gemapt op een BgZ zib (zie 

figuur 6.2). 

 

 
Figuur 6.2: Dashboard minimale dataset MGI. 

 

  

70 70 46
Aantal items Aantal gemapped op ZIB Aantal met filter

43 27 100%
Aantal NIET in BgZ Aantal in BgZ Percentage op ZIB

61% 39%
Percentage NIET in BgZ Percentage in BgZ

55 79%
Aantal gemapped op Epic UMCG Percentage op Epic UMCG
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7. Realisatie 

 

 

7.1 Inleiding 

In de fases ‘Voorbereiding’ en ‘Ontwerp’ is de minimale dataset MGI, inclusief bijbehorende zibs en 

terminologie, gedefinieerd. De derde fase ‘Realisatie’ is er in principe op gericht om de resultaten uit 

de ontwerpfase ook daadwerkelijk in de praktijk te gaan implementeren en toe te passen. Echter de 

technische implementatie in Epic, het uitvoeren van tests en het proces van ingebruikname vallen, 

gezien hun doorlooptijd, buiten de scope van dit project.  

Wel is in deze fase de minimale dataset MGI getoetst aan de ontwerpcriteria en is de samenstelling, 

bruikbaarheid en representatie van de dataset gevalideerd bij zorgprofessionals en patiënten door 

gebruik te maken van twee verschillende mock-ups (modellen). Verder is in deze fase een start 

gemaakt met de publicatie van de informatiestandaard in ART-DECOR. 

 

7.2 Verificatie 

De minimale dataset Mens Gebonden Informatie is getoetst aan de in paragraaf 4.8 opgestelde 

ontwerpcriteria. De uitkomst van de toets is opgenomen in bijlage L. In tabel 7.1 is een samenvatting 

van de toets op de criteria met prioriteit ‘Must have (eis)’ weergegeven. 

 

Nr. Criterium Voldoet 

Organisatiebeleid 

B.1 Dataset MGI wordt onderschreven door de werkgroep Samen Beslissen. Ja 

B.4 Dataset MGI voldoet aan bestaande (inter)nationale standaarden. Ja 

   

Zorgproces 

P.1 Informatie generiek bruikbaar; specialisme-, ziektebeeld-, beroepsgroep overstijgend. Ja 

P.3 Minimale (extra) registratielast om informatie vast te leggen door zorgprofessionals. Ja 

P.5 Informatie vast leggen aan de bron. Ja 

P.6 Uniforme werkwijze binnen het UCMG, wat betreft te verzamelen informatie, gebruik 
screeningsinstrumenten als plek in Epic, zowel klinisch als poliklinisch. 

Nee 

   

Informatie 

I.1 Informatie heeft invloed op behandeladvies en -keuze. Ja 

I.2 Informatie generiek bruikbaar; specialisme-, ziektebeeld-, beroepsgroep overstijgend. Ja 

I.3 Informatie in lijn met huidige richtlijnen en protocollen. Ja 

I.4 Informatie moet door alle zorgprofessionals hetzelfde worden begrepen (semantiek). Ja 

   

Applicatie 

A.1 Informatie gestructureerd en afdelingsoverstijgend vast te leggen in Epic. Ja 

A.2 Informatie eenmalig vastleggen, meervoudig gebruiken (binnen en buiten Epic). Nee 

   

Infrastructuur 

N.1 Aansluiten op infrastructuur UMCG. Ja 

   
Tabel 7.1: Uitkomst toets op de criteria met prioriteit ‘Must have’ . 
 

Uit de resultaten blijkt dat de minimale dataset Mens Gebonden Informatie grotendeels aan de 

vooropgestelde eisen voldoet. Aan enkele eisen op het niveau van Zorgproces en Applicatie wordt 

(nog) niet voldaan. De screeningsinstrumenten KPS, TUG, PHQ-4 en OPTool maken (nog) geen 

onderdeel uit van de standaard anamnese. De uitkomsten van de 6CIT, PHQ-4, OPTool en de wensen 
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en verwachtingen kunnen ook niet gestructureerd worden vastgelegd. Hierover zullen UMCG-brede 

werkafspraken moeten worden gemaakt. 

 

7.3 Mock-ups 

Om de samenstelling, bruikbaarheid en representatie van de dataset te valideren zijn er twee 

verschillende mock-ups gemaakt. De eerste betrof een mock-up in Word van de gebruikersinterface 

(scherm), die in Epic zou kunnen worden gebouwd om een integraal overzicht te presenteren van de 

beschikbare mens gebonden informatie van de patiënt. De mock-up is gebaseerd op de weergave 

van het proactief zorgplan in Chipsoft HiX van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Er is bewust voor 

gekozen om dit niet teveel op de huidige schermen in Epic te laten lijken. Mensen zouden dan 

commentaar gaan leveren op details en verliezen het geheel uit het oog (zie bijlage M). 

 

 
Figuur 7.1: Screenshot ingevulde Word mock-up Epic. 
 

De tweede betrof een mock-up in PowerPoint van een mogelijke presentatievorm van de (samen-

vattende) informatie over de gezondheidsstatus en behandeldoelen van de patiënt tijdens het MDO, 

een zogenaamde MDO context ‘foto’. Tijdens het MDO is er weinig tijd om een patiënt te bespreken 

(mediaan 3:54 min). De bespreking vindt vaak plaats aan de hand van medisch technische informatie 

en één of meerdere scans die een beeld (foto) geven van de medische aandoening in het lichaam. 

Wil de gezondheidssituatie en doelen & voorkeuren meegewogen worden in het behandeladvies van 

een MDO, is het belangrijk dat deze in één oogopslag kunnen worden gezien.  

De mock-up is gebaseerd op de grafische weergave van een tumor overstijgende gegevensset voor 

een eerste MDO [Welling, 2017] (zie bijlage M). 
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Figuur 7.2: PowerPoint mock-up MDO context ‘foto’ Ymke Oostkamp. 
 

 

7.4 Validatie 

De validatie van de minimale dataset is gedaan middels een kwalitatief onderzoek naar de samen-

stelling, bruikbaarheid en representatie van de dataset. Hiervoor zijn in totaal zes respondenten 

benaderd, twee verpleegkundigen, twee medisch specialisten en twee (ex-)borstkankerpatiënten. 

Bij de validatie is gebruik gemaakt van de twee persona’s, Karina Anker en Ymke Oostkamp, uit 

bijlage B en de twee hierboven genoemde mock-ups.  

 

Met de verpleegkundigen is gekeken naar de samenstelling van de minimale dataset en in hoeverre 

de data al wordt geregistreerd tijdens de (verpleegkundige) anamnese. Met de medisch specialisten 

is daarnaast ook gekeken naar het mogelijke behandeladvies wat zij zouden bespreken met Karina 

Anker en Ymke Oostkamp. Tot slot is met de twee (ex-)borstkankerpatiënten gekeken naar de 

representatie van de minimale dataset en of zij zich ook meer ‘gezien’ voelen als deze informatie 

wordt meegenomen in het bespreken van de behandelkeuze. Het validatieproces staat beschreven in 

bijlage M. 

 

Hieronder de bevindingen van de validatie vanuit de verschillende perspectieven. 

 

7.4.1 Perspectief verpleegkundige  

De verpleegkundigen vinden de samenstelling van de minimale dataset vrij volledig. “Komt overeen 

met de informatie die we ook al bij kwetsbare ouderen vastleggen (verpleegkundige 2).” “Ik zou ook 

risico op vallen meenemen. Een hoog risico op vallen heeft invloed op de behandeluitkomst. Hoe 

vaker je valt hoe slechter de overlevingskans bij een operatie (verpleegkundige 1).”  

 

Beide verpleegkundigen geven aan dat de meeste informatie rondom de gezondheidssituatie al 

wordt uitgevraagd tijdens de verpleegkundige anamnese, zowel op de polikliniek als in de kliniek. 

Uitgezonderd de PHQ-4, die nog niet wordt afgenomen (de PHQ-9 bij oudere oncologische patiënten 

wel). In plaats van de KPS score wordt ook vaak de ECOG/WHO-PS score gebruikt. “Hier zal je een 
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keuze in moeten maken en een UMCG-brede werkafspraak over moeten opstellen (verpleegkundige 

2).”  

“De OPTool wordt nu nog met name bij de oncologie gebruikt, maar is een universele tool die niet 

ziekte specifiek is. De aandachtpunten (vervoer, hulp en financiën) komen nu pas aan de orde bij de 

voorbereiding van de nazorg/ontslag. Het is zinvol om dit naar voren te halen en te bespreken in 

relatie tot de behandelkeuze (verpleegkundige 2).”. 

 

Doelen & Voorkeuren worden niet of nauwelijks besproken en vastgelegd tijdens de anamnese. “De 

vraag is ook of wij of de hoofdbehandelaar dat moeten bespreken met de patiënt (verpleegkundige 

1).”  

De verwachting is dat de voorgestelde uitvraag van de gezondheidssituatie niet veel extra tijd zal 

vragen. “Het zou mooi zijn als de informatie, zoals in de mock-up, integraal beschikbaar wordt 

gemaakt in het EPD voor alle zorgprofessionals (verpleegkundige 1).” De uitvraag van Doelen & 

Voorkeuren zal wel meer tijd (en dus geld?) vragen. “het is natuurlijk raar dat we daar moeite mee 

zouden hebben, als je het afweegt tegen de totale behandelduur (verpleegkundige 2).” 

“Verpleegkundigen krijgen zo wel een belangrijke rol in het tijdig ophalen van de benodigde 

informatie (verpleegkundige 1)”. 

 

Samenvattend verpleegkundig perspectief: de dataset is vrij volledig, het gebruik zal niet veel aan de 

werkwijze van verpleegkundigen veranderen. Er is waarschijnlijk meer tijd benodigd om Doelen & 

Voorkeuren te bespreken met de patiënt. De verpleegkundigen krijgen een grotere rol in het proces 

van passend behandelplan als zij de verantwoordelijkheid krijgen voor het verzamelen van de mens 

gebonden informatie. 

 

“De meeste informatie over de gezondheidsstatus wordt al geregistreerd tijdens de 

verpleegkundige anamnese, het zal vrijwel geen extra registratielast geven.” 

 

7.4.2 Perspectief medisch specialist 

Ook de medisch specialisten vinden de samenstelling van de minimale dataset vrij volledig en 

herkenbaar. Ook al wordt deze informatie door verpleegkundigen al grotendeels opgehaald, voor 

hen is het nu slecht terug te vinden in Epic. “Je kunt de informatie uiteindelijk wel vinden in Epic, 

maar op verschillende plekken en na heel veel klikken. Ik zou graag, voor ik een patiënt zie of bezoek, 

deze informatie integraal beschikbaar willen hebben, zoals in de Word mock-up (medisch specialist 

1).” “Je wil toch dat de informatie in het EPD zo wordt vastgelegd, dat iedereen die betrokken is bij 

het zorgtraject van een patiënt erover kan beschikken (medisch specialist 2).” 

 

Op dit moment komt er vaak maar één behandeladvies uit het MDO, meestal gebaseerd op de 

beschikbare medisch technische informatie en conform de richtlijn. “Ik vind dat je daarmee de 

patiënt ook niet het gevoel geeft dat er iets te kiezen valt. Ik zou voorstander zijn van het opstellen 

van een tweede behandeladvies als de context van de patiënt daar reden voor geeft (medisch 

specialist 1).” “Ik verwacht dat de uitkomst van een MDO toch de medisch technisch beste 

behandeling conform de richtlijn zal blijven. Het is niet gemakkelijk om de manier van werken en 

denken van artsen te veranderen. De bereidheid en durf om het MDO proces aan te passen is ook 

niet heel groot (medisch specialist 2).” “Je moet het gewoon gaan doen. Laat de MDO context ‘foto’ 

maar zien tijdens een MDO, kost geen extra tijd en onbewust wordt je denk ik toch beïnvloed 

(medisch specialist 1).” 

“Op basis van alleen de getoonde scan zou je tijdens het MDO een behandeladvies conform de 

richtlijn voorstellen en dit gaan bespreken met de patiënt. Op basis van de getoonde informatie over 

de gezondheidssituatie in de PowerPoint mock-up van patiënt Ymke Oostkamp (ondervoeding en 

kwetsbaarheid) is dat zeker niet het juiste advies (medisch specialist 1).”  
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“Een MDO context ‘foto’ met rode ‘vlaggen’ zou ik wel prettig vinden. Je moet wel oppassen dat 

artsen alleen naar het rood gaan kijken, maar tijdens het MDO triggert het je wel gelijk om een ander 

behandeladvies dan de richtlijn te overwegen (medisch specialist 2).” 

 

“De verpleegkundigen hebben een belangrijke rol in het ophalen van de mens gebonden informatie 

en zorgen dat die informatie tijdig beschikbaar komt voor het MDO (medisch specialist 2).” “Door 

efficiency bouw je geen band met de patiënt op en weet je minder wat die wil (medisch specialist 

1).” “De patiënt is over het algemeen ook opener tegenover de verpleegkundige (medisch specialist 

2).” “Het behandelkeuzegesprek met de patiënt blijft belangrijk voor verdere context (medisch 

specialist 1).” 

 

“Het Passend Behandelplan is oorspronkelijk ontwikkeld voor de oudere oncologische patiënten-

categorie, maar ik denk dat het op deze manier bruikbaar is voor alle volwassen patiënten in het 

UMCG. Het heeft eigenlijk niets met leeftijd te maken (medisch specialist 1).” 

“Alle onderdelen die erin zitten, die kom je overal tegen als je een patiënt behandelt. Het maakt niet 

uit wat een patiënt heeft (medisch specialist 2).” 

 

Samenvattend medisch specialistisch perspectief: de dataset is vrij volledig, de informatie moet 

integraal beschikbaar komen in het EPD voor alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de patiënt. 

Verpleegkundigen hebben een belangrijke rol om deze informatie tijdig beschikbaar te maken. De 

MDO context ‘foto’ moet je gewoon gaan doen. 

 

“je kunt niet, niet aan een roze olifant denken, zo werkt het met deze informatie tijdens een 

MDO ook.” 

 

7.4.3 Perspectief patiënt 

Beide patiënten hebben hun borstkankertraject als erg medisch ervaren. De arts zet nog steeds vaak 

de ziekte centraal en niet de patiënt als persoon. “Artsen staan toch minder stil bij de kwaliteit van 

leven, verpleegkundigen hebben hier wel oog voor (patiënt 2).”  

 

De dataset over de context en wensen zien beide als een positieve ontwikkeling. Zeker als deze 

informatie ook integraal over de afdelingen beschikbaar is. “Mijn ervaring is dat deze integraliteit 

ontbreekt als er complicaties optreden en er andere afdelingen bij het standaard borstkankertraject 

worden betrokken. Dit geeft een onveilig gevoel (patiënt 1).” 

Beide patiënten geven aan dat ze zowel het medisch beste advies als het beste advies voor hun 

specifieke situatie zouden willen ontvangen en bespreken. Daarnaast zouden ze ook de consequen-

ties van niet behandelen willen horen.  

 

De dataset is een minimale set, maar wordt door beide patiënten wel als representatief gezien voor 

het schetsen van hun persoonlijke context. “Als deze informatie was meegenomen en met mij 

besproken, dan zou ik meer het gevoel hebben gehad dat de behandeling op mijn situatie was 

afgestemd (patiënt 2).”  Aantal van de informatie items zijn destijds ook wel uitgevraagd door een 

verpleegkundige, maar beide hebben niet het gevoel dat er in het vervolg traject iets mee is gedaan. 

Het is zeker niet besproken tijdens het behandelkeuzegesprek. “Ik had ook niet echt het idee dat er 

een behandelkeuze was (patiënt 2).” Het voorstel om tijdens het MDO, naast de scans, een ‘foto’ van 

de gezondheidssituatie te tonen met als doel een context gerelateerd behandeladvies op te stellen, 

juichen ze toe. 
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De aanwezigheid van een pasfoto in het dossier wordt ook als positief gezien. “Zorgprofessionals 

kunnen je met een pasfoto beter voor de geest halen, dan wanneer ze alleen de informatie op papier 

lezen. Je wordt dan letterlijk gezien. Ik denk dat het ook fouten voorkomt (patiënt 1).” 

 

Samenvattend patiënt perspectief: de minimale dataset representeert in voldoende mate de context 

van de patiënt. De integrale beschikbaarheid voor alle betrokken zorgprofessionals wordt onder-

schreven. Patiënten voelen zich gezien als ze een behandeladvies kunnen bespreken dat is afgestemd 

op hun persoonlijke context. Een pasfoto in het dossier zorgt ervoor dat ze letterlijk worden gezien. 

 

“Je zou de drie behandeladviezen willen ontvangen en bespreken, dan voel je je ook heel erg 

gezien.” 

 

Alle perspectieven samenvattend wordt de dataset als volledig, bruikbaar en als voldoende 

representatief voor de patiënt ervaren. De verpleegkundigen krijgen een belangrijke rol in het proces 

van passend behandelplan, mits zij hiervoor ook de benodigde tijd krijgen. 

 

7.5 ART-DECOR 

ART-DECOR is een open source platform voor het opstellen, beheren en beschikbaar stellen van 

informatiestandaarden, dat in beheer is bij Nictiz32. De publicatie van een informatiestandaard in 

ART-DECOR bestaat uit: projectinformatie, datasets, scenario’s, terminologie, templates en optioneel 

publicatievormen als html, xml en schematron. Met ART-DECOR kunnen zorgverleners, terminolog-

en, architecten, ontwerpers en programmeurs de nodige gegevens invoeren en iteratief verbeteren. 

Door de publicatie in ART-DECOR wordt de dataset voor alle belanghebbenden (zoals zorgaan-

bieders, zorgprofessionals, leveranciers) inzichtelijk en beheersbaar.  

 

De ambitie is om de minimale dataset Mens Gebonden Informatie, zoals die nu binnen het UMCG is 

ontworpen, verder te ontwikkelen tot een landelijke informatiestandaard. De gedetailleerde 

specificatie van de dataset MGI, in de vorm van het Excel-bestand ‘Dataspecificatie dataset Mens 

Gebonden Informatie v0_5.xlsx’, d.d. 15 november 2021, wordt om die reden ook gepubliceerd in 

ART-DECOR (‘decor-project-mgi’33).  

 

Omdat er geen ervaring is met het publiceren in ART-DECOR wordt er eerst in een zogenaamde 

sandbox-omgeving34 ervaring opgedaan met het invoeren van de dataset (figuur 7.3).  

De eerste stap is het invoeren van de data concepten, vergelijkbaar met de gebruikte hiërarchie van 

domeinen, informatie-items en gegevenselementen in de dataset. De zibs zijn door Nictiz al in ART-

DECOR uitgewerkt en kunnen worden hergebruikt door ze te koppelen aan de gegevenselementen. 

De tweede stap bestaat uit het uitwerken van scenario’s, gebaseerd op de use cases uit hoofdstuk 4, 

en bijbehorende actoren en transacties. De ingevoerde dataset dekt alle use cases, in deze stap 

wordt per use case beschreven welke (deel)verzameling van de data-elementen er wordt gebruikt 

met bijbehorende waardenlijsten en hoe deze wordt uitgewisseld.  

De ervaring tot dusver is dat het een lastig klus is, omdat het niet het meest gebruiksvriendelijke 

software programma is en foutieve invoer zich lastig laat corrigeren. 

 

 
32 https://www.nictiz.nl/standaardisatie/art-decor/ 
33 https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-project--mgi- 
34 https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-project--smgi- 

https://www.nictiz.nl/standaardisatie/art-decor/
https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-project--mgi-
https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-project--smgi-
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Figuur 7.3: Screenshot sandbox omgeving Mens Gebonden Informatie in ART-DECOR. 
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8. Conclusie, Discussie & Aanbevelingen 
 

 

8.1 Conclusie 
Om tot een passend behandelplan voor patiënten te komen is er, naast de informatie over de 

technische behandelmogelijkheden, informatie nodig over de algemene gezondheidssituatie en de 

doelen & voorkeuren van de patiënt. Hiervoor is in dit project een specialisme, ziektebeeld en 

beroepsgroep overstijgende minimale dataset Mens Gebonden Informatie ontworpen. Bij de 

totstandkoming van het ontwerp hebben de zorgprofessionals een belangrijke inhoudelijke rol 

gespeeld. Hiermee is consensus bereikt over de inhoud en draagvlak voor het gebruik ervan. 

 

De mens gebonden informatie wordt gedurende de diagnostische fase van het zorgproces eenmalig 

en gestructureerd in het EPD vastgelegd. Dit maakt het mogelijk om deze opnieuw te gebruiken en 

uit te wisselen. Voor het gestructureerd vastleggen en hergebruiken is binnen het UMCG geïnventari-

seerd of en in welke ‘preferred fields’ in Epic de data wordt vastgelegd. Om de data (in de toekomst) 

uit te kunnen wisselen met andere zorgverleners, is deze uitgedrukt in (data elementen van een) 

zorginformatiebouwstenen (release 2017) en het terminologiestelsel SNOMED CT. Beide zijn vastge-

legd in het Excel bestand ‘Dataspecificatie Dataset Mens Gebonden Informatie v0_5.xlsx’ 

 

Het vastleggen en uitwisselen van mens gebonden data is geen doel op zich, maar voedt de dialoog 

tussen zorgprofessional en patiënt om tot een passend behandelplan te komen. Vaak conform de 

richtlijnen, daarvan afwijkend als dit beter passend is bij de gezondheidssituatie van de patiënt en/of 

zijn/haar wensen voor de toekomst. 

 

De titel van het project luidt ‘Ontwerpen Informatiestandaard Mens Gebonden Informatie’. Voor een 

jaarproject is dat misschien wat ambitieus, maar het project is in ieder geval wel een eerste aanzet 

geweest tot de informatiestandaard MGI (figuur 8.1). De samengestelde dataset is geen eindversie. 

Gebruik binnen het UMCG en discussie erover buiten het UMCG, zal leiden tot nieuwe versies en 

mogelijk evalueren naar een set die niet alleen generiek is in het medische domein, maar mogelijk 

ook in het sociale domein toepasbaar is en deze domeinen, net als bij het klinische en verpleeg-

kundige domein, met elkaar verbindt.  

 

Het enthousiasme waarmee de getoonde mock-ups werden ontvangen is een positief signaal en 

geeft vertrouwen dat er voldoende steun is onder zorgprofessionals om de dataset daadwerkelijk in 

het EPD te gaan implementeren en in het UMCG te gebruiken. Daarnaast hebben de positieve 

reacties van de themateams Gegevenssets Oncologie en Passend Behandelplan van de Regionale 

Oncologienetwerken er toe geleid dat de dataset wordt opgenomen in de Gegevensset Oncologie 

Algemeen en de conceptversie al is gepubliceerd in de ‘Handreiking doelstelling thema Passend 

behandelplan’ [Ketelaars, 2021]. 

 

Het ontwerp is schaalbaar naar regionale en landelijke implementatie. Publicatie van de dataset 

middels het Excel bestand ‘Dataspecificatie dataset Mens Gebonden Informatie v0_5.xlsx’ en in ART-

DECOR maken het mogelijk dat ook andere zorgverleners en leverancier kennisnemen van deze 

dataset en haar kunnen implementeren in hun EPD’s.  
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Figuur 8.1: Informatiestandaard Mens Gebonden Informatie. 

 

 

8.2 Discussie 
In deze discussie wordt ingegaan op een paar zaken die tijdens de analyse, het ontwerpen en de 

gesprekken met zorgprofessionals gedurende het project naar boven kwamen. 

 

8.2.1 Blijf de mens zien! 
In de huidige medische praktijk domineert de zorg volgens richtlijnen, gebaseerd op mannelijke 

patiënten van een gemiddelde leeftijd. Meestal wordt kwaliteit van zorg uitgedrukt als de mate 

waarin deze richtlijnen zijn nageleefd. De mate waarin de zorg op het individu is afgestemd wordt 

slechts zelden gebruikt als maat voor kwaliteit van zorg. Dit kan ertoe leiden dat de context van de 

patiënt steeds minder een rol speelt in de behandeling en er vooral standaardzorg wordt geboden. 

De gezondheidsraad constateerde in 2020 zelf ook dat veel medische richtlijnen geen paragraaf over 

de psychische en sociale aspecten van de betreffende lichamelijke aandoening bevatten. Zij beveelt 

aan dat bij de ontwikkeling van nieuwe of de herziening van bestaande richtlijnen dan ook aandacht 

wordt besteed aan geïntegreerde en samenhangende aandacht voor de lichamelijke, psychische en 

sociale aspecten [Gezondheidsraad, 2020]. 

 

Zorgprofessionals zien dagelijks dat ‘one size fits all’ niet voor elke patiënt werkt. Goede zorg moet 

toegesneden zijn op persoonlijke behoeften, voorkeuren en waarden van patiënten. Niet de ziekte, 

maar de mens hoort centraal te staan. Aan de andere kant denkt menig medisch specialist dat hij/zij 

wel weet wat de patiënt wil of dat er maar één beste behandeling is [Sepucha, 2008].  

Weimer en e.a. onderzochten in hoeverre zorgprofessionals tijdens het afnemen van de anamnese 

contextgegevens herkennen en in hoeverre ze hiermee rekening houden in hun beleid. De onder-

zoekers lieten simulatiepatiënten onaangekondigd internisten bezoeken met een verhaal waarin een 

contextuele hint verweven was. De mate waarin artsen rekening hielden met de contextuele hint 

werd vergeleken met de mate waarin zij rekening hielden met een medische hint. Het onderzoek van 

Weiner liet zien dat er beperkt aandacht is voor contextuele factoren tijdens een consult, en als die 

er wel is, dan wordt het beleid daar lang niet altijd op afgestemd [Weimer, 2010]. 
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Samen beslissen in een goed gesprek, waarin besproken wordt in hoeverre een behandelvoorstel 

haalbaar is in de context van de patiënt, kan dan ook vaker dan nu gebeurt. 

 

De dataset mens gebonden informatie moet echter nadrukkelijk niet worden gezien als vervanging 

van de dialoog tussen zorgprofessional en patiënt over de behandeling. Het gesprek is en blijft de 

basis. Data verzamelen heeft alleen waarde als die wordt gebruikt voor het verbeteren van de 

dialoog en daardoor maatwerk tot stand komt. Voeden van de dialoog kan starten bij data-

verzameling. Betekenis geven aan data vindt pas plaats in het gesprek tussen zorgprofessional en 

patiënt, over de vraag wat bij deze patiënt op dit moment goede zorg is. In een proces van samen 

beslissen over zorg en behandeling. 

 

Daarnaast kan de dataset mens gebonden informatie tijdens het MDO, waarbij de patiënt niet fysiek 

aanwezig is en zelfs door een aantal niet ‘gezien’ is, aanleiding zijn voor de aanwezige zorgprofes-

sionals om het behandeladvies niet alleen te baseren op medisch technische informatie en de bijbe-

horende richtlijn, maar ook de context van de patiënt hierin mee te nemen. Een patiënt hecht nu 

eenmaal veel waarde aan het advies van het MDO tijdens de bespreking van de behandelopties met 

zijn/haar zorgverlener(s). 

 

8.2.2 Interoperabiliteit een illusie? 
Een belangrijke voorwaarde voor interoperabiliteit, zowel mondeling, schriftelijk als digitaal, is 

Eenheid van Taal. Hierbij gaat het om afspraken over welke gegevens er worden uitgewisseld en met 

gebruik van welke terminologie. In de zorg betekent dit gegevens die zijn vastgelegd conform een 

van tevoren bepaalde structuur. Het idee is dat deze gegevens vervolgens discreet kunnen worden 

uitgewisseld en hergebruikt. In de Nederlandse zorg hebben we afgesproken dat die taal wordt 

vastgelegd in zibs.  

 

Alle informatiesystemen in de zorg zouden dus ‘zibs’ moeten spreken, maar dat doen ze niet.  

Informatiesystemen in de zorg hebben namelijk hun bedrijfseigen informatiemodellen en opslag-

structuren. Deze modellen en structuren zijn doorgaans in de loop van vele tientallen jaren gegroeid 

en niet meer eenvoudig aan te passen. In plaats van de EPD-inrichtingen om te bouwen naar zibs, 

lossen leveranciers het op door mapping-tabellen in te richten, die de informatie uit het EPD vertalen 

naar zibs. De output is dan weliswaar in het zibs, maar het grote probleem is dat dit eenrichtings-

verkeer is: het werkt alleen voor de extractie van gegevens uit het betreffende systeem. De vertaling 

de andere kant op, van zibs naar de taal van het specifieke EPD is er niet en is ook niet altijd meer 

mogelijk (zie figuur 8.2).  

 

 

 
Figuur 8.2: Voorbeeld mapping rookgedrag van Epic naar de zib TabakGebruik naar ChipSoft. 
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Als we kijken naar de mate waarin de meer dan honderd beschikbare zibs zijn geïmplementeerd in de 

diverse EPD-systemen, dan zien we dat de focus geheel ligt op de zibs van de BgZ. Aan alle andere 

zibs is nauwelijks tot geen aandacht besteed en die staan ook niet op korte termijn op de diverse 

ontwikkelagenda’s. Leveranciers doen dit alleen wanneer er een specifieke usecase of duidelijke 

geuite klantwens bestaat, tegen uiteraard de bijbehorende kosten. 

 

De reden dat EPD leveranciers niet de zibs gebruiken als specificatie bij de ontwikkeling van hun 

software kan als volgt in het kort worden samengevat. Zibs worden los van elkaar ontworpen en 

gemodelleerd, oftewel ‘adhoc’ ontwikkeld. Software van EPD’s wordt ontwikkeld volgens samen-

hangende architecturen35. Deze twee benaderingen zijn moeilijk met elkaar in overeenstemming te 

brengen en vormen de belangrijkste reden waarom EPD’s niet ‘zib compliant’ zijn en dat ook nooit 

zullen worden. 

 

De oplossing is een radicaal andere aanpak van de zib ontwikkeling volgens een architectuur-

benadering. Hiermee is in de zib release van 2020 al een voorzichtig begin gemaakt, met de 

introductie van ‘blauwdruk-zibs’. Een alternatieve benadering is, kiezen voor een zib ontwikkelproces 

dat aansluit op internationale standaarden en op hoe moderne software wordt ontwikkeld, zoals 

openEHR36, een standaard die door HL7 wordt omarmd en waarvoor een mapping naar HL7 CDA en 

HL7 FHIR bestaat37. Een keuze die ook meer in lijn ligt met de keuze voor een internationale 

terminologiestandaard (SNOMED CT). 

 

Er is nog een tweede reden waarom openEHR een interessante optie is voor de toekomst. Echte 

interoperabiliteit vereist meer dan gestandaardiseerde gegevensuitwisseling, namelijk scheiding van 

data en functionaliteit en gestandaardiseerde opslag van informatie. Aangezien gezondheids- en 

zorggegevens levenslang zijn, moeten ze langer meegaan dan toepassingen, dus is er een duidelijke 

behoefte om ze te scheiden. 

 

“Data is for life, not just for one system. If we consider that as a principle, we will design and 

procure systems differently.” 

Rachel Dunscombe, CEO NHS Digital Academy. 

 

Die gedachte is bepaald niet nieuw en is inmiddels gemeengoed binnen de medische beeldvorming. 

Het Vendor Neutral Archive (VNA) slaat medische beelden op afkomstig uit diverse bronnen en doet 

dat op een gestandaardiseerde manier. 

 

In 1991 werd in opdracht van de Europese Unie al een voorstel uitgewerkt voor een vendor neutraal 

EPD met de naam ‘Good European Health Record’ (GEHR). Het GEHR heeft aan de basis gelegen van 

de internationale openEHR foundation die specificaties ontwikkelt voor een vendor neutraal EPD-

platform. Een belangrijk kenmerk van openEHR is dat opslag wordt ‘aangestuurd’ door machine-

leesbare klinische modellen die door zorgprofessionals zelf worden ontwikkeld en onderling worden 

gedeeld via een publiek beschikbaar ‘kennis platform38’. 

 

Om de kloof tussen de huidige en toekomstige situatie te overbruggen, kunnen de huidige EPD’s en 

de nieuwe op open platforms gebaseerde systemen naast elkaar bestaan, waardoor innovatie tijdens 

de overgang mogelijk wordt. Op het openEHR EPD kan dan een ecosysteem van software applicaties 

van verschillende leveranciers ontstaan. Dit verlaagt het risico op te sterke leveranciers-afhankelijk-

heid zoals nu het geval is en het kan innovatie versnellen. 

 
35 https://www.meliushealthinformatics.nl/post/wat-is-een-zib-en-waarom-zijn-bronsystemen-niet-zib-compliant 
36 https://www.openehr.org/ 
37 http://www.hl7.org/Special/Committees/cimi/overview.cfm 
38 https://ckm.openehr.org/ckm/ 

https://www.meliushealthinformatics.nl/post/wat-is-een-zib-en-waarom-zijn-bronsystemen-niet-zib-compliant
https://www.openehr.org/
http://www.hl7.org/Special/Committees/cimi/overview.cfm
https://ckm.openehr.org/ckm/
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Interoperabiliteit is geen illusie, maar een keuze. Een keuze voor een zib ontwikkelproces dat aansluit 

op internationale standaarden en op hoe moderne software wordt ontwikkeld en een keuze voor 

scheiding van data en functionaliteit en gestandaardiseerde opslag van informatie. Voor zowel 

afnemers als leveranciers van EPD systemen geen gemakkelijke keuze. Beiden hebben de afgelopen 

jaren veel geïnvesteerd in de huidige oplossingen en zijn daar in hoge mate van afhankelijk. De 

overstap is dan ook niet van vandaag op morgen gemaakt. Zorgaanbieders kunnen bij nieuwe 

initiatieven, zoals digitale zorg, wel voor vendor neutrale opslag kiezen en zo een geleidelijke 

beweging in gang zetten. 

 

8.3 Aanbevelingen 
Met alleen het ontwerp van de dataset is gegevensuitwisseling van mens gebonden informatie 

binnen en buiten het UMCG nog niet gerealiseerd. Hiervoor worden de volgende aanbevelingen 

gedaan gebaseerd op de verschillende lagen van het interoperabiliteitsmodel. 

 

Aanbeveling 1 (organisatiebeleid): Kies in de toekomst voor een vendor neutraal data-platform. 

Kies voor toekomstige initiatieven een vendor neutraal data-platform zoals dat ook eerder is gedaan 

bij de medische beeldverwerking. Data wordt hiermee losgekoppeld van werkprocessen en 

applicaties. Op het platform kan een ecosysteem ontstaan van slimme innovaties, naast het huidige 

EPD. Systemen voor gegevensuitwisseling kunnen daarmee op termijn losgekoppeld worden van het 

huidige EPD, net als systemen voor digitale zorg, zorglogistieke systemen, Artificial Intelligence, 

wetenschappelijk onderzoek en netwerkzorg. Begin klein en doe hiermee ervaring op. 

 

Aanbeveling 2 (proces): Implementeer het gebruik van Mens Gebonden Informatie in het UMCG. 

De dataset is op papier gedefinieerd. De meeste data wordt al vastgelegd in het EPD tijdens de 

verpleegkundige anamnese. De volgende stap is deze informatie ook gebruiken tijdens het bespreken 

van de patiënt tijdens het MDO en bij de bespreking van de behandelopties met de patiënt. 

Start een pilot met één afdeling om het ontwerp in de praktijk te toetsen. Pas het ontwerp aan op 

basis van de opgedane ervaringen en breidt het uit naar andere afdelingen. 

De afdeling Chirurgie gaat binnenkort starten met deze stap. De afgelopen jaren heeft deze afdeling 

al vergelijkbare ervaring opgedaan met de aanpak van het ‘Passend Behandelplan’ bij oudere 

oncologische patiënten. 

 

Aanbeveling 3 (Informatie): Maak in het UMCG gebruik van de mogelijkheid om een pasfoto toe te 

voegen aan het dossier van de patiënt. 

Een aantal afdelingen doet hier al een test mee, breidt dit uit. Door een pasfoto toe te voegen aan 

het dossier, kan iedere zorgprofessional de patiënt letterlijk zien. Voor zorgprofessionals die geen 

fysiek contact hebben gehad met de patiënt kan dit nuttig zijn bij de interpretatie van informatie 

[Turner, 2008].  

De foto helpt zorgprofessionals ook bij het controleren van de identiteit van de patiënt en daarmee 

bij het voorkomen van verwisseling van dossiers. Het toevoegen van een pasfoto aan het dossier 

gebeurt uiteraard op vrijwillige basis. 

 

 

Aanbeveling 4 (Informatie) : Ontwikkel een aparte zib DoelenVoorkeurenPatient. 

Ontwikkel een aparte zib om de Doelen & Voorkeuren van de patiënt gestructureerd vast te leggen 

en uit te wisselen. Deze zib is vergelijkbaar met de bestaande zib Behandeldoel. Waar de zib 

Behandeldoel meer medisch technisch is ingestoken en vanuit het perspectief van de medisch 

specialist wordt gevuld, is de zib DoelenVoorkeurenPatient gevuld met informatie vanuit het 

perspectief van de patiënt. 
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Aanbeveling 5 (Applicatie): Bouw een Proactief Zorgplan in Epic. 

Bouw in Epic een discipline en afdelingsoverstijgend Proactief Zorgplan, vergelijkbaar met het 

Proactief Zorgplan in HiX bij het JBZ. Hiermee is alle contextuele informatie over de patiënt voor alle 

zorgprofessionals op één plek in het EPD te raadplegen. 

Tot dit gerealiseerd is, kan er tijdelijk worden gewerkt met een rapportage in Epic middels 

SmartForms, waarin de beschikbare data uit de verpleegkundige anamnese gebundeld wordt 

gepresenteerd, zowel voor de medisch specialist als de verpleegkundige. Randvoorwaarde hierbij is 

dat de data gestructureerd wordt vastgelegd en niet in notities. 
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9. Reflectie 
 

 

9.1 Inleiding 
Het project Informatiestandaard Mens Gebonden Informatie is uitgevoerd in het kader van mijn 

tweejarige opleiding Klinische Informatica aan de TU Eindhoven. In dit project heb ik zowel de rol van 

projectleider als van ontwerper vervuld. In dit laatste hoofdstuk blik ik terug op het ontwerpen, het 

jaarproject en geef ik een persoonlijke reflectie op de afgelopen twee jaar van de opleiding. 

 

9.2 Ontwerpen 
Ontwerpen was niet nieuw voor mij. Tijdens mijn studie Werktuigbouwkunde ben ik afgestudeerd in  

de richting Biomedisch Ontwerpen en heb ik het vak geleerd van de helaas veel te vroeg overleden 

Prof. Dr. Ir. Harry van den Kroonenberg. Het ontwerpen, optimaliseren en implementeren van 

informatie-oplossingen in de zorg was echter wel nieuw. Het interoperabiliteitsmodel (vijflagen-

model), wat sterk vanuit de opleiding wordt gepromoot, was en is daarbij keer op keer heel 

behulpzaam. Het dwingt je steeds op alle lagen goede afspraken te maken om tot een succesvolle 

informatieoplossing te komen. 

Leerzaam was ook de kennismaking met het CAFCR Framework (Customer Objectives, Application, 

Functional, Conceptual, Realization), wat de nadruk legt bij het klantenperspectief en veel gebruikt 

wordt bij systeemarchitectuur. 

De ontwerpcyclus zoals die gebruikt wordt in de opleiding (figuur 2.2) was van grote waarde voor 

met name de structuur van het jaarproject. Het borgt dat alle stappen van het ontwerpen worden 

doorlopen. In de praktijk verliep het echter niet zo sequentieel, maar was er veel meer sprake van 

een kort cyclisch iteratief verloop. 

 

9.3 Jaarproject 
Ik heb bewust gekozen voor een project dat ik vrij zelfstandig kon uitvoeren. Uit eigen ervaring weet 

ik dat het uitvoeren van een project in het UMCG, binnen een vooraf afgesproken tijd, een hele 

opgave is. Zeker als je daarbij afhankelijk bent van de bijdragen van anderen, die tegelijkertijd ook in 

tig andere projecten werkzaam zijn. Het verloop van het eerste jaarproject van mijn voorganger 

bevestigde dat maar weer eens. 

 

Met de opdrachtgever, Floor van Nuenen, was er 2-wekelijks overleg. Hier werd de voortgang 

besproken, waren er bevlogen discussies over wat is een passend behandelplan en ontstonden ook 

nieuwe ideeën die werden opgepakt. De rode draad was altijd contextuele informatie van de patiënt 

geïntegreerd beschikbaar maken voor de zorgprofessional. 

Na elke fase van het project was er overleg met de stuurgroep, waarin de voortgang van het ontwerp 

werd besproken en goedgekeurd. Als gevolg van het coronavirus hebben helaas  alle projectbijeen-

komsten en presentaties online plaatsgevonden. 

De besprekingen en presentaties hebben voornamelijk plaatsgevonden binnen de werkgroep Samen 

Beslissen. Hiermee is het draagvlak van de minimale dataset binnen het gehele UMCG nog niet 

gewaarborgd. Gedurende het project bleek eens te meer dat zorgprofessionals erg eigenwijs zijn en 

hun vakgebied toch net even wat belangrijker is dan dat van een ander. 

 

Een leerzame ervaring aan het begin van het project was de wekelijkse online deelname aan het 

MDO van de Werkgroep Neuro-Oncologie Volwassenen (WNOV). Hierin werden daadwerkelijk 20-30 

patiënten besproken aan de hand van scans en medisch technische informatie, met vrijwel geen 

contextuele informatie over de patiënt, tenzij de hoofdbehandelaar dat zelf inbracht. 
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Gedurende het project was het lastig om de juiste mensen met de juiste kennis over het EPD van Epic 

te vinden. Snel even iets vragen of checken kostte altijd meer tijd dan als je een bekende groep 

mensen hebt die je even kunt raadplegen. Dat was vervelend omdat ik zelf geen kennis en toegang 

heb tot Epic. 

 

Helaas heb ik de zorgprofessionals niet daadwerkelijk kunnen helpen met een implementatie van de 

dataset in Epic, al was het maar in een testomgeving. Vanuit de IM-MIT organisatie was er geen 

ondersteuning in de vorm van medewerkers die dit wel zouden kunnen realiseren dan wel opleiding 

om dit zelf te realiseren. 

 

9.4 Persoonlijke reflectie 
Ik kijk terug op twee leerzame, uitdagende maar ook zware jaren. Het viel zwaar om de opleiding te 

doorlopen terwijl je geen deel uit maakt van de IM-MIT organisatie. Je kunt niet echt terugvallen op 

een omgeving die kennis heeft van het vakgebied en die je projecten gunt in dat vakgebied. Waar je 

in het verleden nog weleens over de IM-MIT afdeling kon rondlopen en medewerkers sprak, was dat 

als gevolg van corona de afgelopen periode ook niet mogelijk. 

Aan de andere kant heb ik veel geleerd op het vlak van informatietechnologie in de zorg, in het 

bijzonder over zorginformatiebouwstenen, SNOMED CT, HL7 FHIR, Personal Health Train en 

openEHR. 

 

De afgelopen coronaperiode is mij nog duidelijker geworden dat ik het liefst face-to-face met 

mensen spreek en werk. Dat werd erg op de proef gesteld in de coronaperiode waar thuiswerken de 

werkelijkheid was. Gelukkig kon ik op mijn eigen kamer in het UMCG aan het werk. Face-to-face was 

daar ook niet aan de orde, omdat de meeste niet-zorgverleners thuis aan het werk waren. Dan de 

juiste mensen vinden en een beroep op ze doen vond ik lastig. Waar je normaal gesproken even 

langsloopt was het nu nodig om een Teams-afspraak te maken of te bellen. 

 

De rol van Klinisch Informaticus is nieuw en onbekend binnen het UMCG. De precieze positionering 

moet nog vorm krijgen. Helaas hebben de twee grootste sponsors van deze rol, Udo Groen (CIO) en 

Marc Seelen (CMIO) het afgelopen jaar een ‘functie elders’ gekregen.  

De toegevoegde waarde die wij voor het UMCG hebben is het slaan van een brug tussen de behoefte 

van de patiënt, de zorgprofessional en de (on)mogelijkheden van informatietechnologie. 

Gecombineerd met mijn integrale visie en sterk analytische blik, hoop ik daar in de toekomst 

invulling aan te kunnen geven. 

 

Tot slot, ik vond het een feestje om me eind vijftig weer even student te voelen. Ik heb de afgelopen 

twee jaar veel geleerd over de (on)mogelijkheden van zorginformatie-uitwisseling in Nederland en 

hoop dat straks ook in praktijk te kunnen brengen. 

 

Dank Tess en Twan dat jullie mij de ruimte gaven om dit te doen. Dank Floor voor de samenwerking 

en begeleiding in het afgelopen jaar. Dank Dennis, Evi, Marieke, Marley, Michiel, Rinke, Ronald, Roy, 

Sade en Susan voor de leerzame en bovenal gezellige tijd in Eindhoven. 
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11. Gebruikte afkortingen 
 

 

Lijst met gebruikte afkortingen: 

 

  
6CIT Six Item Cognitive Impairment Test 
6MWT 6-Minute Walk Test 
ADL Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen 
ART-DECOR Advanced Requirement Tooling for Data Elements, Codes, OIDs & Rules 
BgZ Basis gegevensset Zorg 
CDA Clinical Document Architecture 
CFS Clinical Frailty Scale 
CI Clinical Informatics 
CIM Clinical Information Model 
DHD Dutch Hospital Data 
DSM-5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders versie 5 
ECOG Eastern Cooperative Oncology Group 
EPD Elektronisch Patiënten Dossier 
FHIR Fast Healthcare Interoperability Resources 
FMS Federatie Medisch Specialisten 
GAD Generalized Anxiety Disorder 
GARS Groningen Activiteiten Restrictie Schaal 
GFI Groningen Frailty Index 
GLIM Groninger Leefstijl Interventie Model 
HADS Hospital Anxiety and Depression Scale 
HL7 Health Level 7 
HP Healthy Planet 
iADL Instrumentele Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen 
ICF International Classification of Functioning 
IDMP Identification of Medicinal Products 
IKNL Integraal Kankercentrum Nederland 
IM-MIT Informatiemanagement & Medische en Informatietechnologie 
IPH Institute for Positive Health 
IPS International Patient Summary 
JBZ Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch) 
KPS Karnofsky Performance Status Scale 
LOINC Logical ObservationIdentifiers Names and Codes 
MCL Medisch Centrum Leeuwarden 
MDO Multidisciplinair overleg 
MGI Dataset Mens Gebonden Informatie 
MMSE Mini-Mental State Examination 
MNA-SF Mini Nutritional Assessment-Short Form 
MUST Malnutrition Universal Screening Tool 
MZH Martini Ziekenhuis (Groningen) 
Nictiz Nationaal ICT Instituut voor de Zorg 
NL Nederland 
NRC Nationaal Release Center (SNOMED CT) 
OPT Outcome Prioritization Tool 
PB Passend Behandelplan 
PG Positieve Gezondheid 
PGO Persoonlijke gezondheidsomgeving 
PHQ-4 Patient Health Questionnaire-4 



 
 

68 

PROMs Patient Reported Outcome Measures 
PZP Proactief zorgplan 
RadB Registratie aan de Bron 
RFS Robinson Frailty Score 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
RvB Raad van Bestuur 
SDOH Social Determinants of Health 
SMPE/e School of Medical Physics and Engineering Eindhoven 
SNAQ Short Nutritional Assessment Questionnaire 
SNOMED-CT Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms 
TU/e Technische Universiteit Eindhoven 
TUG Timed Up and Go 
UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen 
UML Unified Modeling Language 
VAR Verpleegkundige Advies Raad 
VIPP Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional 
VMS Veiligheidsmanagementsysteem 
WG Werkgroep 
WHO Wereldgezondheidsorganisatie 
WHO-PS World Health Organisation – Performance Status 
WNOV Werkgroep Neuro-Oncologie Volwassenen 
XDS Cross Document Sharing 
Zib Zorginformatiebouwsteen 
ZiRA Ziekenhuis Referentie Architectuur 
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Bijlage A: Projectorganisatie 

 

 

De organisatie van het project is op een PRINCE2 light wijze vorm gegeven (figuur A.1) en kende de 

volgende onderdelen: 

 

Stuurgroep: 

Opdrachtgever: Floor van Nuenen (Projectleider Passend Behandelplan, Regionale Oncologie-

netwerken). 

Senior User: Suzanne Festen (Internist Ouderengeneeskunde) en Hanneke van der Wal 

(Verpleegkundige/onderzoeker chirurgie). 

Er heeft geen Senior Supplier plaatsgenomen in de Stuurgroep, omdat implementatie van de dataset 

in Epic buiten de scope van dit project viel. 

 

Projectleiding:  

Projectleider: Peer Goudswaard (Klinisch Informaticus i.o.). 

 

Werkgroep: 

Medewerkers die, individueel en in verschillende samenstelling, werden betrokken bij de uitvoering 

van het project. 

• Opdrachtgevende werkgroep Samen Beslissen (zie tabel A.1). 

• Medisch specialisten, Verpleegkundigen, verpleegkundig consulenten  

• Business analisten en Applicatiespecialisten Epic 

 

Afdeling Werkgroeplid Functie 

Chirurgie Prof. Dr. Barbara van Leeuwen Oncologisch chirurg 

 Dr. Ger Sieders Hepatobiliair chirurg 

 Drs. Hanneke van der Wal-Huisman Verpleegkundige/onderzoeker 

Gynaecologie Dr. Refika Yigit Gynaecoloog oncoloog 

Interne Geneeskunde Dr. Suzanne Festen Internist Ouderengeneeskunde 

 Dr. Pauline de Graeff Internist Ouderengeneeskunde 

Kaakchirurgie Prof. Dr. Max Witjes Kaakchirurg 

KNO Dr. György Halmos KNO arts 

Neurochirurgie Dr. Michiel Wagemakers Neurochirurg 

Orthopedie Drs. Lex Boerboom Orthopedisch chirurg 

Plastische Chirurgie Prof. Dr. Paul Werker Plastisch chirurg 

Stafondersteuning Vera Hanewinkel Programma Waardegedreven zorg 

 Floor van Nuenen Projectleider Passend Behandelplan 

 Petra Regtop Programma Waardegedreven zorg 
Tabel A.1: Werkgroep Samen Beslissen. 

 

 

Klankbord 

Klankbordgroep gaf inhoudelijke feedback op het ontwerp en bewaakte mede de schaalbaarheid van 

het ontwerp voor het UMCG en daarbuiten. 

• Marc Seelen (CMIO) 

• Kim Post (CNIO) 

• Michael van der Zel (Specialist Klinische Informatie modellering) 

• Geertje de Boer (Business analist EPD) 
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Opleiding 

Deze commissie bewaakte dat de trainee zelfstandig een ontwerp op het gebied van de klinische 

informatica oplevert, dat voldoet aan de ontwerpcriteria zoals die zijn gesteld vanuit de opleiding. 

• Opleider TUe: Hans Boon (Informatiearchitect JBZ). 

• Wetenschappelijk begeleider TUe:  Pieter van Gorp (Programma Manager Eindhoven Artificial 

Intelligence Systems Institute (EASI)) 

• Begeleider in het UMCG: Nicole Liefers (teamleider Organisatieontwikkeling & 

Projectmanagement). 

• Directeur opleiding Klinische Informatica: Ward Cottaar. 

 

Extern 

Samenwerking en/of afstemming met externe partijen over de dataset.  

• IKNL: Lonneke Vermeulen (Klinisch Informaticus) 

• Nictiz: Feikje Hielkema (expert SNOMED-CT) 

• Nictiz: Maarten Ligtvoet (expert ART-DECOR) 

• Regionale Oncologienetwerken: Eefje van Kessel (Projectleider Gegevenssets Oncologie) 

 

 

 
 

Figuur A.1: Projectorganisatie ontwikkelen Informatiestandaard Mens Gebonden Informatie. 

 

Stakeholders 

Naast bovenstaande personen en organisaties werden de volgende stakeholders geïdentificeerd: 

 

Intern UMCG: 

• Chef de Clinique overleg 

• Cliëntenraad  

• Raad van Bestuur 

• Stafconvent 

• Vereniging van Eigenaren EPD (Kernteams Medisch, Verpleegkunde) 

• Verpleegkundige Advies Raad 

• Zorgprofessionals 
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Extern UMCG: 

• Federatie Medisch Specialisten 

• IKNL 

• Leveranciers zorginformatiesystemen 

• Nictiz 

• Regionale Oncologienetwerken 

• Registratie aan de Bron 

• Wetenschappelijke verenigingen 

• Zorgprofessionals 

• Zorgverzekeraars 

 

 
  



 
 

74 
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Bijlage B: Persona’s 
 

 

De praktische bruikbaarheid van de minimale dataset MGI is gevalideerd aan de hand van twee 

persona’s. Een persona is een denkbeeldig persoon met eigenschappen van de doelgroep. Het 

werken met een persona helpt om je in te leven in een doelgroep en de behoefte van die doelgroep 

beter te begrijpen.  

De gebruikte persona’s zijn opgesteld door KPMG voor een onderzoek naar condities en consequent-

ies voor de juiste zorg op de juiste plek. Beide persona’s hebben we een fictieve naam gegeven. De 

twee geselecteerde persona’s zijn; Karina Anker, een 55 jarige vrouw met borstkanker en Ymke 

Oostkamp, een 85 jarige vrouw, ook met borstkanker. Hieronder een korte beschrijving van beide 

persona’s [KPMG, 2018]. 

 

Persona 1: Karina Anker 
 

De persona ‘Patiënt met kanker’, Karina Anker, is een vrouw van 55 jaar 

die gediagnosticeerd is met borstkanker. Ze is getrouwd, drie kinderen, 

waarvan er nog twee thuis wonen. Parttime werkzaam als dokters-

assistente bij een plaatselijke huisarts. Een uitgebreider profiel van 

Karina Anker is weergegeven in figuur B.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur B.1: Profiel persona 1, Karina Anker [KPMG, 2018]. 
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Persona 2: Ymke Oostkamp 
 

De persona ‘Kwetsbare oudere’, Ymke Oostkamp, is een vrouw van 85 

jaar die ook gediagnosticeerd is met borstkanker. Ze is weduwe, oma en 

heeft drie kinderen die elders in het land wonen. Was vroeger werkzaam 

als lerares op een basisschool. Een uitgebreider profiel van Ymke 

Oostkamp is weergegeven in figuur B.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figuur B.2: Profiel persona 2, Ymke Oostkamp [KPMG, 2018]. 
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Bijlage C: Generiek zorgproces. 

 

 

Voor de analyse van het zorgproces is gebruik gemaakt van het procesmodel van de Ziekenhuis 

Referentie Architectuur (ZiRA)39. Het procesmodel van de ZiRA biedt een referentie voor de meest 

voorkomende zorgprocessen in een ziekenhuis. Het beschrijft deze processen op een generieke 

manier en draagt zo bij aan de standaardisatie van deze processen. Het heeft geen voorschrijvend 

karakter, maar biedt een raamwerk om tot een procesbeschrijving te komen. 

 

Het generieke zorgproces om te komen tot een passend behandelplan is gebaseerd op het 

overkoepelende procesmodel ‘Leveren van zorg’ van de ZiRA (figuur C.1).  

 

 
Figuur C.1: Procesmodel ‘Leveren van zorg’ van ZiRA. 

 

Het generieke zorgproces om te komen tot een passend behandelplan is geen strak gereguleerd 

model waarin precies is vastgelegd hoe, wat, waar en wanneer een bepaalde stap plaats dient te 

vinden. Het geheel vindt niet op één moment in de tijd plaats, maar in een proces waarin uiteindelijk 

samen met de patiënt een keuze wordt gemaakt. Belangrijk is dat de informatie over de behandel-

opties, gezondheidssituatie en doelen & voorkeuren beschikbaar is tijdens het bespreken van de 

behandelopties en behandelkeuze met de patiënt. 

 

 

 
Figuur C.2: Processtappen generiek zorgproces om te komen tot een passend behandelplan. 

 

Per processtap is gekeken welke informatie er voor een passend behandelplan moet worden 

vastgelegd (figuur C.3)  

 
39 https://sites.google.com/site/zirawiki/home 

https://sites.google.com/site/zirawiki/home
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Figuur C.3: Vast te leggen informatie per processtap. 

 

 

In hoofdstuk 6 is het technisch ontwerp van de dataset mens gebonden informatie opgesteld. Hierbij 

is de benodigde data gespecificeerd in de bijbehorende zorginformatiestenen (zibs) en het 

terminologiestelsel SNOMED CT. In figuur C.4 zijn de zibs per informatiedomein toegevoegd. De 

bovenste negen zibs maken deel uit van de BgZ, de onderste zeven niet. 

 

 
Figuur C.4: Bijbehorende zorginformatiebouwstenen. 
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Bijlage D: Bronnen 

 

 

Om de domeinen, informatie items en gegevenselementen te bepalen, die de gezondheidssituatie 

van een mens beschrijven, is gebruik gemaakt van een negental bronnen. Het betreft bronnen die, 

naast de medisch technische inhoud, ook in meer of mindere mate kijken naar de context van de 

patiënt. De nummering van de bronnen komt terug in de verschillende tabellen van dit rapport waar 

wordt verwezen naar ‘Bron’. 

 

De negen bronnen zijn: 

1. UMCG WG Samen Beslissen 

2. UMCG Healthy Planet 

3. Werkgroep Neuro-Oncologie Volwassenen 

4. Citrien project Tumor overstijgende gegevensset MDO 

5. Nederlands Huisartsen Genootschap 

6. Mijn Positieve Gezondheid 

7. Proactief zorgplan JBZ 

8. Kwaliteitskader Palliatieve Zorg 

9. Gegevensset Palliatieve Zorg 

10. Overige; literatuur, gesprekken, etc. 

 

Hieronder een korte toelichting per bron. 

 

1. UMCG WG Samen Beslissen 

De UMCG werkgroep Samen Beslissen is de opdrachtgever van dit project. Zie Bijlage A, tabel A.1 

voor de samenstelling van deze werkgroep. 

 

2. UMCG WG Healthy Planet 

Healthy Planet (HP) is een Epic applicatie voor gezondheidsmanagement die op individueel en 

populatieniveau inzicht biedt in gezondheidsdeterminanten. Van origine richt HP zich op de 

Amerikaanse 'Social Determinants of Health' (SDOH). Bij implementatie van de applicatie op 2 pilot-

afdelingen van het UMCG bleek de opzet met de Amerikaanse SDOH domeinen niet geschikt voor de 

Nederlandse zorgsetting.  

De applicatie is ten behoeve van een UMCG-brede implementatie, door de werkgroep Healthy Planet 

doorontwikkeld naar één generieke versie voor de Nederlandse zorgsetting (tabel D.1).  

 

SDOH domeinen HP NL domeinen HP 

Voeding Voeding 

Beweging Beweging 

Roken 
Intoxicaties 

Alcohol 

Somberheid Mentaal welzijn 

Sociaal netwerk Sociaal netwerk 

Vervoer 
Aandachtspunten 

Financiën 

Stress Slaap 

Huiselijk geweld  

 Kwetsbaarheid 

 Kwaliteit van leven 
Tabel D.1: Originele en Nederlandse domeinen Healthy Planet. 
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3. Werkgroep Neuro-Oncologie Volwassenen 

Patiënten die verdacht worden op of gediagnosticeerd worden met een hersentumor, worden in 

Noord-Nederland allemaal aangemeld voor de Werkgroep Neuro-oncologie Volwassenen (WNOV). 

De WNOV is een multidisciplinair team met professionals van het Universitair Medisch Centrum 

Groningen (UMCG), Martini Ziekenhuis Groningen (MZH) en Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), 

waarin van alle aangemelde patiënten wordt besproken wat de beste behandeloptie is. 

In de periode april 2019 – april 2021 is onderzoek gedaan naar het structureel en expliciet 

verzamelen en toegankelijk maken van patiëntgebonden informatie ten behoeve van dit besluit-

vormingsproces, om te komen tot een passend behandelplan voor elke patiënt. 

 

4. Citrien project Tumor overstijgende gegevensset MDO 

In dit project is gekeken naar welke gegevens idealiter al bij het eerste MDO bekend zijn, om een 

completer beeld van de patiënt te hebben (meer dan alleen de tumor specifieke informatie). De 

gedachte hierachter was dat dit leidt tot behandeladviezen die beter aansluiten bij de patiënt ‘als 

geheel’. Het eindresultaat was een tumor overstijgende gegevensset die in pilotvorm is getest bij een 

aantal borstkankerpatiënten in het LUMC [Welling, 2017]. 

 

5. Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 

Huisartsen gebruiken het zogenaamde SFMPC-model (Somatisch, Functioneel, Maatschappelijk, 

Psychisch en Communicatief)40 om op een gestandaardiseerde manier te komen tot een zorg- en 

behandelplan voor ouderen met complexe problemen. De beperkingen en problemen worden in 

kaart gebracht op Somatisch, Functioneel, Maatschappelijk, Psychisch en Communicatief vlak. 

 

6. Mijn Positieve Gezondheid (iPH) 

Positieve gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een 

betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het 

aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf. Het is uitgewerkt in zes 

dimensies, waarmee gezondheid in ‘kaart’ kan worden gebracht. De zes dimensies zijn verwerkt in 

een zogenaamd spinnenwebdiagram (figuur 5.2). 

Als operationalisering van dit concept is de zelf-assessment en gesprekstool Mijn Positieve Gezond-

heid ontwikkeld, bestaande uit 42 vragen (7 per dimensie), op basis waarvan het persoonlijke 

spinnenweb wordt vastgesteld.  

Institute for Positive Health (iPH), opgericht door de grondlegger van Positieve Gezondheid Machteld 

Huber,  is de motor achter de beweging Positieve Gezondheid in Nederland. 

 

7. Proactief zorgplan JBZ 

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt sinds januari 2019 gewerkt met een afdeling overstijgend 

proactief zorgplan (PZP) in het HiX-EPD. Dit bestaat uit 11 domeinen waarin de gezondheidssituatie, 

behoeften en voorkeuren voor zorg van de patiënt staan vermeld. 

 

8. Kwaliteitskader Palliatieve Zorg 

In 2017 verscheen het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, dat beschrijft wat patiënten, 

zorgverleners en zorgverzekeraars onder goede palliatieve zorg verstaan. Zorg die is gebaseerd op de 

waarden, wensen en behoeften van de patiënt en zijn naasten. Het kwaliteitskader omvat tien 

domeinen die gezamenlijk de gehele scope van zorg aan patiënten en hun naasten bevatten. Niet 

alleen lichamelijke zorg, maar ook psychische en sociale, en zorg op het gebied van zingeving 

[IKNL/Palliaweb, 2017].  

 
40 https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/final_nhg_leago_kaart_nov09_0.pdf, 
https://www.werkenindeouderengeneeskunde.nl/specials/zorgplan/sfmpc/ 

https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/final_nhg_leago_kaart_nov09_0.pdf
https://www.werkenindeouderengeneeskunde.nl/specials/zorgplan/sfmpc/
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Als onderdeel van het kwaliteitskader is het boekje Meetinstrumenten in de Palliatieve Zorg 

ontwikkeld. Dit bevat een overzicht van gevalideerde meetinstrumenten [IKNL, 2018]. 

 

9. Gegevensset Palliatieve Zorg 

Binnen het thema ‘Gegevenssets oncologie’ van het Citrienfondsprogramma ‘Naar regionale 

oncologienetwerken’ is de Gegevensset Palliatieve Zorg41 ontwikkeld. Een set van gegevens, 

noodzakelijk voor de optimale zorg voor de palliatieve oncologische patiënt binnen de 2e en 3e lijn. 

 

10. Overige; literatuur, gesprekken, etc. 

Hieronder valt alles wat niet uit bovenstaande bronnen naar voren is gekomen, maar uit 

literatuuronderzoek en gesprekken met zorgprofessionals. 

 
 
 
  

 
41 https://oncologienetwerken.nl/projecten/gegevenssets-oncologie/proeftuin-gegevensset-palliatieve-oncologische-zorg 

https://oncologienetwerken.nl/projecten/gegevenssets-oncologie/proeftuin-gegevensset-palliatieve-oncologische-zorg
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Bijlage E: Domeinen 

 

 

De domeinen die de verschillende bronnen (bijlage C) hanteren om de gezondheidssituatie en doelen 

en voorkeuren van een patiënt in kaart te brengen, zijn samengebracht in een longlist (tabel E.1). 

In overleg met de zorgprofessionals en op basis van de meest gebruikte domeinen en het clusteren 

van domeinen, is uit deze longlist gekozen voor de volgende vijf domeinen: 

1. Somatisch 

2. Functioneel 

3. Psychisch 

4. Sociaal 

5. Doelen & Voorkeuren 

 

 

 
Tabel E.1: Longlist domeinen. 
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Opmerking

Somatisch x x x X

Voeding x x

Intoxicaties x x

Lichamelijke dimensies Lichaamsfuncties x x x x

Functioneel Fysiek x x x x x x X

Beweging x

Activiteiten x

Dagelijks functioneren x x

Zorgverlening/ADL

Psychisch Mentaal welzijn x x x x x x x x x X

Cognitie x

Depressie x

Emotionele status x

Sociaal Maatschappelijk x x x x x x x x X

Participatie x

Meedoen x x

Aandachtspunten x Vervoer, hulp en financien

Doelen & Voorkeuren x x x X

Kwalteit van leven x x x

Externe faxtoren x Komt terug in andere domeinen

Persoonlijke factoren x Komt terug in andere domeinen

Levensverwachting x Te specifiek voor pallatieve fase

Cultureel x Onderbrengen bij sociaal

Kwetsbaarheid x x Vaak verwerkt in andere domeinen

Spiritueel Zingeving x x x x Onderbrengen bij doelen voorkeuren

Communicatie(f) x x Onderbengen bij sociaal

Slaap x Onderbrengen bij somatisch
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Bijlage F: Longlist 

 

 

Aan de hand van literatuuronderzoek, de gesprekken met zorgprofessionals en de bronnen uit bijlage 

C, is onderstaande longlist opgesteld. De longlist omvat per domein informatie items, gegevens-

elementen en bijbehorende (screenings) instrumenten, die kunnen worden ingezet om de 

gezondheidssituatie en de doelen en voorkeuren van een patiënt te karakteriseren. 

 

 

 
Tabel F.1: Longlist domein Algemene patiëntgegevens.42 

 

 

 
Tabel F.2: Longlist domein Somatisch. 

 

 
42 Bronnen: 

1. UMCG WG Samen Beslissen 
2. UMCG Healthy Planet 
3. Werkgroep Neuro-Oncologie Volwassenen 
4. Citrien project Tumor overstijgende gegevensset MDO 
5. Nederlands Huisartsen Genootschap 
6. Mijn Positieve Gezondheid 
7. Proactief zorgplan JBZ 
8. Kwaliteitskader Palliatieve Zorg 
9. Gegevensset Palliatieve Zorg 
10. Overige; literatuur, gesprekken, etc. 

 

Domein/Item Gegevenselement Instrument Bron

Algemene patientgegevens

Naam Voornaam Vraag 10

Achternaam Vraag 10

Geslacht Geslacht Vraag 10

Geboortedatum Geboortedatum Vraag 10

Identificatienummer BSN Vraag 10

Pasfoto

Domein/Item Gegevenselement Instrument Bron

Somatisch

Comorbiditeit Aantal ziekten/aandoeningen Dossier 10

Comorbidity score ACE-27 10

Intoxicaties Alcoholgebruik Vraag 1,2,9

Tabaksgebruik Vraag 1,2,7

Drugsgebruik Vraag 1,2,8

Levensverwachting Verwachte levensjaren Surprise question 7,9

Verwachte levensjaren bij afwezigheid ziekte Prognosetabel CBS 10

Tienjaarsoverleving score CCI 1

Pijn Pijnscore NPRS-Score 4,9

Polyfarmacie Aantal medicamenten =>5 Dossier 1,9

Risico ondervoeding MUST score MUST 1,2,4,8,9

SNAQ score SNAQ 10

Ondervoedings-indicatie score MNA-SF 1
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Tabel F.3: Longlist domein Functioneel. 

 

 

 
Tabel F.4: Longlist domein Psychisch. 

 

 

Domein/Item Gegevenselement Instrument Bron

Functioneel

Afhankelijkheid ADL-score Katz - ADL 6 1,3,5,7,9

Fitheid Fitheidscore VAS-score 10

Functioneren KPS-score KPS 3,8,9

ECOG-score ECOG (WHO-PS) 4,5,7,9

Kwetsbaarheid GFI score GFI 1,8

CSI-score CSI 1

CFS-score CFS 1

TFI-score TFI 10

RFS-score RFS 1

Lichamelijke activiteit Lichamelijke activiteit score BQ 2

Mobiliteit TUG-score TUG 1,9

6MWT-score 6MWT 1

Zelfstandigheid iADL-score Lawton iADL 1,3,5

GARS score GARS 10

Zintuigelijke beperkingen Gezichtsvermogen Dossier 10

Gehoor Dossier 10

Reukzin Dossier 10

Smaakzin Dossier 10

Tastzin Dossier 10

Evenwicht Dossier 10

Domein/Item Gegevenselement Instrument Bron

Psychisch

Cognitieve status MMSE score MMSE 1,5

MoCA score MoCA 1,3

Eerder delier doorgemaakt Vraag/Dossier 1,3,4,7

Bekend met (beginnende) dementie Vraag/Dossier 3,4

Risico op dementie miniCOG 1

6CIT-score 6CIT 1,4

DOS-score DOSS 8,9

Emotionele status PHQ-2 score (depressie) PHQ-2 1,2

PHQ-4 score (depressie + angst) PHQ-4 1,2

GAD-7 score (angst) GAD-7 10

HADS score HADS 1,8

Eenzaam/somber/angstig Vraag/Dossier 4,7

Mentaal welzijn WHO-5 score, Distress score, Impact score WHO-5 + 2VAS-scores 2

Slaap PSQI-score PSQI 2

Wilsbekwaam Wilsbekwaam Vraag/Dossier 7,9

Ziekte inzicht Ziekte inzicht Observatie 3,7,9
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Tabel F.5: Longlist domein Sociaal. 

 

 

 
Tabel F.6: Longlist domein Doelen & Voorkeuren. 

 
  

Domein/Item Gegevenselement Instrument Bron

Sociaal

Aandachtspunten Vervoer Vraag 3,2,7

Hulp Vraag 2,7

Financien Vraag 2,7,9

Arbeidssituatie Arbeidssituatie Vraag 3,7,9

Burgerlijke staat Burgerlijke staat Vraag 1,3,7,9

Communicatie Begrijpt Nederlands Observatie 7,9

Gezinssamenstelling Hulp thuis Vraag 3,4,9

Kinderen Vraag 1,3,7,9

Hobby's Hobby's Vraag 1,3,7,9

Indruk verpleegkundige Observatie 1

Mantelzorg Ontvangt mantelzorg Vraag 1,3,4,7,9

Verleent mantelzorg Vraag 4

Ervaren druk mantelzorg EDIZ

Opleiding Hoogst afgeronde opleiding Vraag 1,3

Sociaal netwerk Aanwezige hulp Vraag 1,9

Sociale situatie Vraag 2

Woonsituatie Soort woning Vraag 1,3,7,9

Domein/Item Gegevenselement Instrument Bron

Doelen & Voorkeuren

Behandeldoelen Behandeldoel(en) Vraag 10

Behandeldoelen OPTool 1,3,4

Kwaliteit van leven EQ-5D score EQ-5D 1

PROMIS-10 score PROMIS-10 2

Reanimatiebeleid Wel/Niet reanimeren Vraag 4,7,9

Wensen & Verwachtingen Wensen/Behoeften/Zorgen Vraag 7,9

Kinderwens Vraag 3
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Bijlage G: Keuze matrix informatie-items 

 

 

De tweede ontwerp iteratie bestond eruit de longlist van informatie-items met de zorgprofessionals 

terug te brengen naar een shortlist. Belangrijkste keuze-criteria hierbij waren, of het informatie-item 

het behandelbesluit zou beïnvloeden en of het generiek bruikbaar is (specialisme, ziektebeeld- en 

beroepsgroep overstijgend). Wanneer het antwoord op beide vragen ‘ja’ was, dan werd het in de 

shortlist opgenomen. 

 

 
Tabel G.1: Keuze matrix informatie-items. 

 

Domein/Item

Invloed 

behandel-

besluit

Generiek

bruikbaar

Elders

beschik-

baar

Short-

list

Algemene patientgegevens

Naam X

Geslacht X

Geboortedatum X

Identificatienummer X

Pasfoto X

Somatisch

Comorbiditeit X X X

Intoxicaties X X X

Levensverwachting X

Pijn X

Polyfarmacie X X X

Risico ondervoeding X X X

Functioneel

Afhankelijkheid X X X

Fitheid (X) X

Functioneren X X X

Kwetsbaarheid X X X

Lichamelijke activiteit X

Mobiliteit X X X

Zelfstandigheid X X X

Zintuigelijke beperkingen X X

Psychisch

Cognitieve status X X X

Emotionele status X X X

Mentaal welzijn X X X

Slaap X

Wilsbekwaam X

Ziekte inzicht X

Sociaal

Aandachtspunten X X X

Arbeidssituatie X X X

Burgerlijke staat X X X

Communicatie X

Gezinssamenstelling X X X

Hobby's (X) X

Indruk verpleegkundige (x) X X

Mantelzorg X

Opleiding X

Sociaal netwerk (X) X

Woonsituatie X X X

Doelen & Voorkeuren

Behandeldoelen X X X

Reanimatiebeleid X X X

Wensen & Verwachtingen X X X
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Bijlage H: Keuze screeningsinstrumenten 

 

 

De gezondheidssituatie van de patiënt wordt in kaart gebracht aan de hand van vragen en/of 

(gevalideerde) screeningsinstrumenten. Voor bepaalde informatie items zijn één of meerdere 

(gevalideerde) screeningsinstrumenten beschikbaar (tabel H.1). De keuze die gemaakt is voor de 

screeningsinstrumenten die geselecteerd zijn voor de diverse gegevenselementen wordt hieronder 

toegelicht. 

 

 
Tabel H.1: Screeningsinstrumenten. 

 

 

Risico ondervoeding 
Er worden verschillende gevalideerde screeningsinstrumenten ondervoeding gebruikt in de zorg 

(MUST, SNAQ en MNA-SF). De Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) is hiervan degene die in 

iedere sector kan worden gebruik [Stuurgroep ondervoeding, 2019]. De MUST bestaat uit 3 vragen 

die gaan over BMI, voedselinname en acute ziekte. Per vraag wordt gescoord op een drie- of twee 

puntsschaal. Aan de totaalscore zijn gewenste interventies gekoppeld. Het invullen kost minder dan 5 

minuten per patiënt [Elia, 2003] 

De MUST is ook als formulier opgenomen in Epic van het UMCG en maakt onderdeel uit van de 

standaard verpleegkundige anamnese. 

 

 

Domein/Item Gegevenselement Instrument

Somatisch

Risico ondervoeding MUST score MUST

SNAQ score SNAQ

Ondervoedings-indicatie score MNA-SF

Functioneel

Afhankelijkheid ADL-score Katz - ADL 6

Functioneren KPS-score KPS

ECOG-score ECOG (WHO-PS)

Mobiliteit TUG-score TUG

6MWT-score 6MWT

Zelfstandigheid iADL-score Lawton iADL

GARS score GARS

Psychisch

Cognitieve status MMSE score MMSE

MoCA score MoCA

Eerder delier doorgemaakt Vraag/Dossier

Bekend met (beginnende) dementie Vraag/Dossier

Risico op dementie miniCOG

6CIT-score 6CIT

DOS-score DOSS

Emotionele status PHQ-2 score (depressie) PHQ-2

PHQ-4 score (depressie + angst) PHQ-4

GAD-7 score (angst) GAD-7

HADS score HADS

Eenzaam/somber/angstig Vraag/Dossier

Doelen & Voorkeuren

Behandeldoelen Behandeldoel(en) Vraag

Behandeldoelen OPTool



 
 

92 

Afhankelijkheid 
Algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zijn van belang voor de zelfredzaamheid in de eigen 

leefomgeving en worden ook wel basis ADL-functies genoemd. De Katz ADL schaal wordt gebruikt om 

iemands vermogen om ADL-activiteiten uit te voeren, te beoordelen. De Katz schaal bestaat uit 6 

gebieden (eten, wassen, aankleden, transfers, mobiliteit, continentie en toiletgang), waarop iemand 

afhankelijk of onafhankelijk functioneert [Katz, 1963]. 

De Katz ADL is als formulier opgenomen in Epic van het UMCG en onderdeel van de verpleegkundige 

anamnese in het UMCG. 

 

Functioneren 
Het functioneren van een patiënt kan worden weergegeven middels de ECOG Performance Score 

(gelijk aan de WHO-Performance Score) en de Karnofsky Performance Score (KPS). 

De ECOG-PS bestaat uit een 6-puntsschaal lopend van 1 (hoogste waardering) tot en met 5 (laagste 

waardering) waarmee subjectief de algemene toestand van de patiënt wordt beoordeeld. De KPS 

bestaat uit een 11-puntsschaal lopend van 0 (laagste waardering) tot en met 100 waarmee subjectief 

de algemene toestand van de patiënt wordt beoordeeld. De relatie tussen de twee schalen is 

weergegeven in tabel H.2. 

Gekozen is voor de KPS, omdat de KPS beter correleert tussen medisch specialisten, verpleegkundi-

gen en patiënten. De KPS score kan ook worden omgezet naar een ECOG/WHO-PS score, maar 

omgekeerd niet, zonder verlies van informatie [Zimmerman, 2009]. 

 
Karnofsky Performance Status Scale  ECOG Performance Score 

100 Geen klachten, geen ziekteverschijnselen 1 Asymptomatisch 

90 In staat tot normale activiteit; minimale 
verschijnselen van de ziekte 

2 Symptomatisch, volledig ambulant 

80 Met inspanning tot normale activiteit in staat 

70 In staat voor zichzelf te zorgen; onmogelijk 
om normale activiteiten te verrichten of om 
te werken 

3 Symptomatisch, ligt minder dan 50% van de dag op bed 

60 Heeft af en toe hulp en frequente medisch 
zorg nodig 

50 Heeft veel hulp en frequente medische zorg 
nodig 

4 Volledig bedlegerig 

40 Grotendeels bedlegerig; heeft totale 
verzorging nodig; opname in ziekenhuis 
geïndiceerd; fatale afloop dreigt nog niet 

20 Ernstig ziek; opname in ziekenhuis is 
noodzakelijk; actieve ondersteuning vereist 

10 Moribund 

0 Overleden 5 Overleden 

Tabel H.2: KPS schaal vergeleken met de ECOG schaal. 

 

 

Mobiliteit 
Voor het beoordelen van de mobiliteit wordt binnen het UMCG gebruik gemaakt van de 6-Minute 

Walk Test (6MWT) en de Timed Up & Go test (TUG).  

De 6 minuten wandeltest wordt gebruikt om het gangpatroon, de loopsnelheid en het uithoudings-

vermogen van patiënten te beoordelen. Gemeten wordt de maximale afstand die de patiënt binnen 

6 minuten comfortabel kan afleggen. De patiënt mag tijdens de test gebruik maken van een loop-

hulpmiddel en/of orthese [Butland, 1982]. 

De TUG meet de tijd die de patiënt nodig heeft om op te staan uit een stoel, 3 meter comfortabel 

(energetisch meest efficiënt) te lopen, om te keren, weer terug te lopen en te gaan zitten. De patiënt 

mag zijn eigen loophulpmiddel en/of orthese gebruiken, maar er mag geen fysieke hulp of aan-

moediging worden gegeven [Mathias, 1982]. 
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Gekozen is voor de TUG omdat deze het kortst en simpel uit te voeren is. In de praktijk kan er soms al 

een goede inschatting worden gemaakt van de TUG score als de patiënt wordt opgehaald uit de 

wachtruimte. 

 

Zelfstandigheid 
Beoordeling van de zelfredzaamheid in en buiten de eigen omgeving kan met de Instrumentele  

Activiteiten van het Dagelijks Leven (iADL). Daartoe behoren het zich zelfstandig buitenshuis 

verplaatsen, boodschappen doen, huishoudelijke activiteiten als de was doen en bereiden van 

maaltijden, contact leggen met anderen (telefoneren) en beheer van de eigen financiën [Lawton, 

1969].  

 

De Groningen Activiteiten Restrictie Schaal (GARS) wordt ook gebruikt binnen het UMCG, maar is in 

de kern een samenvoeging van de ADL en iADL. 

 

De iADL is onderdeel van de verpleegkundige anamnese in het UMCG en opgenomen als formulier in 

Epic. De klassieke iADL–functies zijn in de toekomst misschien niet meer toereikend. Computer-

gebruik is bijvoorbeeld steeds meer een basisvoorwaarde voor zelfstandig functioneren. Zeker bij de 

jongere generaties is het relevant hiernaar te vragen. 

 

Cognitieve status 
Bij de cognitieve status wordt gescreend op delier en dementie. Een delier, ook wel acute verwarring 

en verminderde bewustwording, kan zich bij iedereen voordoen, ook bij kinderen, als complicatie bij 

een lichamelijke ziekte of na een operatie. Oudere patiënten, vooral 70-plussers, hebben een grotere 

kans om delirium te ontwikkelen. Patiënten met een delirium hebben een verhoogde kans op 

complicaties. Tijdens een delirium belemmert het gedrag van de patiënt de behandeling, de ver-

zorging en het herstel [VMS, 2009]. 

Screening bestaat uit het stellen van de volgende inventariserende vragen aan de patiënt en/of zijn 

naasten: 

1. Heeft u eerder een delier doorgemaakt (ja/nee)? 

2. Heeft u de diagnose dementie (ja/nee)? 

 

Indien één van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord of de patiënt is ouder dan 70 jaar, wordt ook 

een Six Item Cognitive Impairment Test (6CIT) uitgevoerd. De test bestaat uit het stellen van een 

reeks vragen aan de patiënt om de oriëntatie (jaar, maand, uur), het geheugen en de concentratie 

(woorden achterstevoren noemen, een zin herhalen, achteruit van 20 tot 1 tellen, de van buiten 

geleerde zin herhalen) te beoordelen. De 6CIT meet dezelfde cognitieve functies als de Mini-Mental 

State Examination (MMSE), maar duurt minder lang en kan een onderscheid maken tussen verschil-

lende soorten cognitieve stoornissen (licht, matig, ernstig) [Katzman, 1983]. 

 

Emotionele status 
Bij de emotionele status wordt gescreend op depressie en angst. De PHQ-9 is hierbij een inter-

nationaal veel gebruikte en uitgebreid geteste vragenlijst voor het opsporen en opvolgen van 

depressie. Het is een verkorte versie van de Patient Health Questionnaire (PHQ), waarbij enkel de 

DSM IV criteria voor depressie worden nagevraagd. De PHQ-9 is ook als formulier opgenomen in Epic 

van het UCMG. Een verkorte versie is de PHQ-2, die enkel de 2 eerste vragen stelt.  

 

De GAD-7 is een veel gebruikte zelfrapportage-vragenlijst die screent op klachten die passen bij een 

gegeneraliseerde angststoornis. Daarnaast meet het ook de ernst van de klachten. Ook hier is een 

verkorte versie (GAD-2) van beschikbaar, die enkel de 2 eerste vragen stelt. 
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Gekozen is voor de PHQ-4, deze omvat de PHQ-2 en de GAD-2. De eerste twee vragen richten zich op 

angst, de laatste twee vragen op depressie. Met de PHQ-4 kunnen goed depressie- en 

angststoornissen worden opgespoord, maar ook milde klachten in kaart kunnen worden gebracht 

[Kroenke, 2009]. 

 

Een vragenlijst die de revue is gepasseerd is de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). De 

HADS-vragenlijst is echter meer diagnostisch dan screenend van aard. Op basis hiervan is de HADS 

afgewezen. 

 

Behandeldoelen 
Om de patiënt te helpen bij het prioriteren van behandel-

doelen is de voorkeurenschijf of Outcome Prioritization 

Tool (OPT) ontwikkeld. De OPT is ontwikkeld in de 

Verenigde Staten in 2011 en daarna getest in Nederland 

[Fried, 2011, Schuling, 2013]. 

Het betreft een visuele gesprekshulp, waarbij de patiënt 

wordt gevraagd de behandeldoelen ‘levensverlenging’, 

‘onafhankelijkheid bewaren’, ‘pijnbestrijding’ of ‘andere 

klachten verminderen’ ten opzichte van elkaar te prioriter-

en door het plaatsen van schuifjes op een schaal van 0-100 

(figuur H.1). Het prioriteren gaat via een trade-off principe, 

twee verschillende doelen mogen niet gelijk beoordeeld 

worden. De uitslag kan in de vorm van een score worden 

genoteerd. De OPT kan door zorgprofessionals worden 

gebruikt voor verschillende patiëntengroepen en in 

verschillende gesprekssituaties. Patiënten vinden het lastig 

om verschillende doelen te prioriteren, maar de tool daarbij 

erg behulpzaam [Stegmann, 2019]. 
Figuur H.1: De Outcome Prioritization Tool (OPT). 
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Bijlage I: Screeningsinstrumenten 

 

 

6CIT 
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Katz-ADL6 
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KPS 
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Lawton-iADL 
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MUST 

 
 

  



 
 

100 

OPTool 
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PHQ-4 

De volgende vragen worden gesteld bij de PHQ-4: 

1. Hoe vaak heeft u zich de afgelopen 2 weken zenuwachtig, ongemakkelijk of gespannen gevoeld? 

2. Hoe vaak was u de afgelopen 2 weken niet in staat om te stoppen met piekeren of om controle te 

krijgen over het piekeren? 

3. Hoe vaak had u de afgelopen 2 weken weinig interesse of plezier in activiteiten? 

4. Hoe vaak voelde u zich de afgelopen 2 weken neerslachtig, depressief of wanhopig ? 

 

Score per vraag: 

0: Helemaal niet 

1: Meerdere dagen 

2: Meer dan de helft van de dagen 

3: Bijna elke dag 

 

 

 

TUG 
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Bijlage J: Terminologiestelsel SNOMED CT 

 

 

Specificatie AlgemeneMeting en Probleem 

 

 
 

 

  

Naam item Zib Instantiatie van de zib Data-element

Intoxicaties (Alcohol) AlcoholGebruik (7.3) AlcoholGebruikStatus= SCT: 219006 | Drinkt 

alcohol (bevinding)|

WaarnemingGebruik.Hoeveelheid= SCT: 

897148007 | inname van alcoholische drank 

(waarneembare entiteit )|

Hoeveelheid (7.3.6)

ADL score AlgemeneMeting (13.3) MeetUitslag[0].MetingNaam= SCT: 413634008 

| basale algemene dagelijkse 

levensverrichtingen (waarneembare entiteit)|

Onderzoek= SCT: 304492001 | evaluatie van 

algemene dagelijkse levensverrichtingen 

(verrichting)|

UitslagWaarde (13.3.7)

ADL score, Toelichting AlgemeneMeting (13.3) Onderzoek= SCT: 304492001 | evaluatie van 

algemene dagelijkse levensverrichtingen 

(verrichting)|

Toelichting (13.3.4)

ADL-Wassen AlgemeneMeting (13.3) MeetUitslag[1].MetingNaam= SCT: 129002005 

| zich baden (waarneembare entiteit)|

Onderzoek= SCT: 304492001 | evaluatie van 

algemene dagelijkse levensverrichtingen 

(verrichting)|

UitslagWaarde (13.3.7)

ADL-Kleden AlgemeneMeting (13.3) MeetUitslag[2].MetingNaam= SCT: 129003000 

| kleden (waarneembare entiteit)|

Onderzoek= SCT: 304492001 | evaluatie van 

algemene dagelijkse levensverrichtingen 

(verrichting)|

UitslagWaarde (13.3.7)

ADL-Verplaatsen AlgemeneMeting (13.3) MeetUitslag[3].MetingNaam= SCT: 129005007 

| transfer (waarneembare entiteit)|

Onderzoek= SCT: 304492001 | evaluatie van 

algemene dagelijkse levensverrichtingen 

(verrichting)|

UitslagWaarde (13.3.7)

ADL-Toiletbezoek AlgemeneMeting (13.3) MeetUitslag[4].MetingNaam= SCT: 129004006 

| toiletgang (waarneembare entiteit)|

Onderzoek= SCT: 304492001 | evaluatie van 

algemene dagelijkse levensverrichtingen 

(verrichting)|

UitslagWaarde (13.3.7)

ADL-Continentie AlgemeneMeting (13.3) MeetUitslag[5].MetingNaam= SCT: 129020001 

| Continentie (waarneembare entiteit)|

Onderzoek= SCT: 304492001 | evaluatie van 

algemene dagelijkse levensverrichtingen 

(verrichting)|

UitslagWaarde (13.3.7)

ADL-Voeding AlgemeneMeting (13.3) MeetUitslag[6].MetingNaam= SCT: 414071003 

| eten, voeden en/of drinken (waarneembare 

entiteit)|

Onderzoek= SCT: 304492001 | evaluatie van 

algemene dagelijkse levensverrichtingen 

(verrichting)|

UitslagWaarde (13.3.7)
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Naam item Zib Instantiatie van de zib Data-element

iADL score AlgemeneMeting (13.3) MeetUitslag[0].MetingNaam= SCT: 414514009 

| instrumentele algemene dagelijkse 

levensverrichting (waarneembare entiteit)|

Onderzoek= SCT: 385880002 | evaluatie van 

instrumentele algemene dagelijkse 

levensverrichtingen (verrichting)|

UitslagWaarde (13.3.7)

iADL score, Toelichting AlgemeneMeting (13.3) Onderzoek= SCT: 385880002 | evaluatie van 

instrumentele algemene dagelijkse 

levensverrichtingen (verrichting)|

Toelichting (13.3.4)

iADL-Telefoneren AlgemeneMeting (13.3) MeetUitslag[1].MetingNaam= SCT: 129013008 

| telefoon gebruiken (waarneembare 

entiteit)|

Onderzoek= SCT: 385880002 | evaluatie van 

instrumentele algemene dagelijkse 

levensverrichtingen (verrichting)|

UitslagWaarde (13.3.7)

iADL-Reizen AlgemeneMeting (13.3) MeetUitslag[2].MetingNaam= SCT: 129018004 

| reizen (waarneembare entiteit)|

Onderzoek= SCT: 385880002 | evaluatie van 

instrumentele algemene dagelijkse 

levensverrichtingen (verrichting)|

UitslagWaarde (13.3.7)

iADL-Boodschappen doen AlgemeneMeting (13.3) MeetUitslag[3].MetingNaam= SCT: 129011005 

| Boodschappen doen (waarneembare 

entiteit) |

Onderzoek= SCT: 385880002 | evaluatie van 

instrumentele algemene dagelijkse 

levensverrichtingen (verrichting)|

UitslagWaarde (13.3.7)

iADL-Koken AlgemeneMeting (13.3) MeetUitslag[4].MetingNaam= SCT: 129012003 

| maaltijden bereiden (waarneembare 

entiteit)|

Onderzoek= SCT: 385880002 | evaluatie van 

instrumentele algemene dagelijkse 

levensverrichtingen (verrichting)|

UitslagWaarde (13.3.7)

iADL-Huishoudelijk werk AlgemeneMeting (13.3) MeetUitslag[5].MetingNaam= SCT: 129014002 

| huishouden doen (waarneembare entiteit)| 

Onderzoek= SCT: 385880002 | evaluatie van 

instrumentele algemene dagelijkse 

levensverrichtingen (verrichting)|

UitslagWaarde (13.3.7)

iADL-Was doen AlgemeneMeting (13.3) MeetUitslag[6].MetingNaam= SCT: 28604004 | 

vermogen om was te doen (waarneembare 

entiteit)|

Onderzoek= SCT: 385880002 | evaluatie van 

instrumentele algemene dagelijkse 

levensverrichtingen (verrichting)|

iADL-Medicijnen innemen AlgemeneMeting (13.3) MeetUitslag[7].MetingNaam= SCT: 129019007 

| innemen van medicatie (waarneembare 

entiteit)|

Onderzoek= SCT: 385880002 | evaluatie van 

instrumentele algemene dagelijkse 

levensverrichtingen (verrichting)|

UitslagWaarde (13.3.7)

iADL-Geldzaken AlgemeneMeting (13.3) MeetUitslag[8].MetingNaam= SCT: 129010006 

| beheer van geld (waarneembare entiteit)|

Onderzoek= SCT: 385880002 | evaluatie van 

instrumentele algemene dagelijkse 

levensverrichtingen (verrichting)|

UitslagWaarde (13.3.7)

KPS score AlgemeneMeting (13.3) MeetUitslag.MetingNaam= SCT: 761869008 | 

'Karnofsky Performance Status'-score 

(waarneembare entiteit)|

Onderzoek= SCT: 761870009 | beoordelen 

met 'Karnofsky Performance Status' 

(verrichting)|

UitslagWaarde (13.3.7)

KPI score, Toelichting AlgemeneMeting (13.3) Onderzoek= SCT: 761870009 | beoordelen 

met 'Karnofsky Performance Status' 

(verrichting)|

Toelichting (13.3.4)
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Naam item Zib Instantiatie van de zib Data-element

TUG score AlgemeneMeting (13.3) MeetUitslag.Metingnaam= SCT: 444680009 | 

'Timed Up and Go'-testscore (waarneembare 

entiteit)|

Onderzoek = SCT: 401196007 |timed-get-up-

and-go-test (verrichting)|

UitslagWaarde (13.3.7)

TUG score, Toelichting AlgemeneMeting (13.3) Onderzoek = SCT: 401196007 |timed-get-up-

and-go-test (verrichting)|

Toelichting (13.3.4)

6CIT score AlgemeneMeting (13.3) MeetUitslag.MetingNaam= SCT: 

153761000146105 |testscore op 6-itemsversie 

van 'Cognitive Impairment Test' 

(waarneembare entiteit)|

Onderzoek = SCT: 408492009 |cognitieve 

functiestoornistest met 6 items (verrichting)| 

UitslagWaarde (13.3.7)

6CIT score, Toelichting AlgemeneMeting (13.3) Onderzoek = SCT: 408492009 |cognitieve 

functiestoornistest met 6 items (verrichting)| 

Toelichting (13.3.4)

Delier Probleem (5.1) ProbleemNaam= SCT: 16535771000119101 

|voorgeschiedenis met delier (situatie)| OR 

DHD: 3658 OR ICD-10: F05.9

Verificatiestatus = SCT: 410605003 

|aanwezigheid bevestigd 

(kwalificatiewaarde)| OR SCT: 410516002 

|afwezigheid bekend (kwalificatiewaarde)| 

OR SCT: 261665006 |onbekend 

(kwalificatiewaarde)|

Verificatiestatus (5.1.10)

Delier, Toelichitng Probleem (5.1) ProbleemNaam= SCT: 16535771000119101 

|voorgeschiedenis met delier (situatie)| OR 

DHD: 3658 OR ICD-10: F05.9

Toelichting (5.1.5)

Dementie Probleem (5.1) ProbleemNaam= SCT: 52448006 |dementie 

(aandoening)| OR DHD: 3654 OR ICD-10: F03

Verificatiestatus = SCT: 410605003 

|aanwezigheid bevestigd 

(kwalificatiewaarde)| OR SCT: 410516002 

|afwezigheid bekend (kwalificatiewaarde)| 

OR SCT: 261665006 |onbekend 

(kwalificatiewaarde)|

Verificatiestatus (5.1.10)

Dementie, Toelichting Probleem (5.1) ProbleemNaam= SCT: 52448006 |dementie 

(aandoening)| OR DHD: 3654 OR ICD-10: F03

Toelichting (5.1.5)

PHQ-4 score AlgemeneMeting (13.3) MeetUitslag.MetingNaam= SCT: 

153771000146104 | 'Patient Health 

Questionnaire-4'-score (waarneembare 

entiteit)|

Onderzoek = SCT: 865934004 |beoordelen 

met 'Patient Health Questionnaire-4' 

(verrichting)|

UitslagWaarde (13.3.7)

PHQ-4 score, Toelichting AlgemeneMeting (13.3) Onderzoek = SCT: 865934004 |beoordelen 

met 'Patient Health Questionnaire-4' 

(verrichting)|

Toelichting (13.3.4)

Aandachtspunten (Vervoer) Probleem (5.1) ProbleemType = SCT: 404684003 |klinische 

bevinding (bevinding)|, ProbleemNaam= SCT: 

266934004 |transportproblemen 

(bevinding)|

Verificatiestatus = SCT: 410605003 

|aanwezigheid bevestigd 

(kwalificatiewaarde)| OR SCT: 410516002 

|afwezigheid bekend (kwalificatiewaarde)| 

OR SCT: 261665006 |onbekend 

(kwalificatiewaarde)|

Verificatiestatus (5.1.10)

AP, Toelichting vervoer Probleem (5.1) ProbleemType = SCT: 404684003 |klinische 

bevinding (bevinding)|, ProbleemNaam= SCT: 

266934004 |transportproblemen 

(bevinding)|

Toelichting (5.1.5)
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Tabel J.1: Specificatie zibs ‘AlgemeneMeting’ en ‘Probleem’ 

 

Naam item Zib Instantiatie van de zib Data-element

Aandachtspunten (Hulp) Probleem (5.1) ProbleemType = SCT: 404684003 |klinische 

bevinding (bevinding)|, ProbleemNaam= SCT: 

276038000 |geen hulp beschikbaar 

(bevinding)|

Verificatiestatus = SCT: 410605003 

|aanwezigheid bevestigd 

(kwalificatiewaarde)| OR SCT: 410516002 

|afwezigheid bekend (kwalificatiewaarde)| 

OR SCT: 261665006 |onbekend 

(kwalificatiewaarde)|

Verificatiestatus (5.1.10)

AP, Toelichting hulp Probleem (5.1) ProbleemType = SCT: 404684003 |klinische 

bevinding (bevinding)|, ProbleemNaam= SCT: 

276038000 |geen hulp beschikbaar 

(bevinding)|

Toelichting (5.1.5)

Aandachtspunten (Financien) Probleem (5.1) ProbleemType = SCT: 404684003 |klinische 

bevinding (bevinding)|, ProbleemNaam= SCT: 

160932005 |financieel probleem (bevinding)|

Verificatiestatus = SCT: 410605003 

|aanwezigheid bevestigd 

(kwalificatiewaarde)| OR SCT: 410516002 

|afwezigheid bekend (kwalificatiewaarde)| 

OR SCT: 261665006 |onbekend 

(kwalificatiewaarde)|

Verificatiestatus (5.1.10)

AP, Toelichting financien Probleem (5.1) ProbleemType = SCT: 404684003 |klinische 

bevinding (bevinding)|, ProbleemNaam= SCT: 

160932005 |financieel probleem (bevinding)|

Toelichting (5.1.5)

OPT-Levenverlenging AlgemeneMeting (13.3) MeetUitslag[1].MetingNaam = SCT: 

153811000146104 | 'Outcome Prioritization 

Tool'-levensverlengingscore (waarneembare 

entiteit)|

Onderzoek: SCT: 153791000146100 |Evaluatie 

van behandeldoelen met 'Outcome 

Prioritization Tool' (verrichting)|

UitslagWaarde (13.3.7)

OPT-Onafhankelijkheid AlgemeneMeting (13.3) MeetUitslag[2].MetingNaam = SCT: 

153821000146109 |'Outcome Prioritization 

Tool'-onafhankelijkheidsscore 

(waarneembare entiteit)|

Onderzoek: SCT: 153791000146100 |Evaluatie 

van behandeldoelen met 'Outcome 

Prioritization Tool' (verrichting)|

UitslagWaarde (13.3.7)

OPT-Pijn AlgemeneMeting (13.3) MeetUitslag[3].MetingNaam = SCT: 

153831000146106 |'Outcome Prioritization 

Tool'-pijnverminderingsscore (waarneembare 

entiteit)|

Onderzoek: SCT: 153791000146100 |Evaluatie 

van behandeldoelen met 'Outcome 

Prioritization Tool' (verrichting)|

UitslagWaarde (13.3.7)

OPT-Symptomen AlgemeneMeting (13.3) MeetUitslag[4].MetingNaam = SCT: 

153841000146103 |'Outcome Prioritization 

Tool'-score voor verminderen andere 

klachten (waarneembare entiteit)|

Onderzoek: SCT: 153791000146100 |Evaluatie 

van behandeldoelen met 'Outcome 

Prioritization Tool' (verrichting))|

UitslagWaarde (13.3.7)

OPT, Toelichting AlgemeneMeting (13.3) Onderzoek: SCT: 153791000146100 |Evaluatie 

van behandeldoelen met 'Outcome 

Prioritization Tool' (verrichting)|

Toelichting (13.3.4)

Wensen en verwachtingen patient AlgemeneMeting (13.3) MeetUitslag.MeetMethode = SCT: 

153851000146100 | wensen en 

verwachtingen met betrekking tot uitkomst 

van behandeling (waarneembare entiteit)|

Onderzoek: SCT: 370819000 | vaststellen van 

persoonlijke waarden en wensen met 

betrekking tot zorg (verrichting)

UitslagWaarde (13.3.7)

Reanimatiebeleid BehandelAanwijzing (2,1) Behandeling = SCT: 89666000 | 

cardiopulmonale resuscitatie (verrichting)

BehandelingToegestaan (2.1.4)

Reanimatiebeleid, Beperkingen BehandelAanwijzing (2,1) Behandeling = SCT: 89666000 | 

cardiopulmonale resuscitatie (verrichting)

Beperkingen (2.1.5)
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Aangevraagde vertalingen 

SNOMED CT Id Omschrijving 

129011005 boodschappen doen (waarneembare entiteit) 

129020001 continentie (waarneembare entiteit) 

414071003 eten, voeden en/of drinken (waarneembare entiteit) 

129014002 huishouden doen (waarneembare entiteit) 

761869008 'Karnofsky Performance Status'-score (waarneembare entiteit) 

129003000 kleden (waarneembare entiteit) 

129012003 maaltijden bereiden (waarneembare entiteit) 

129018004 reizen (waarneembare entiteit) 

272387007 taken in en om het huis uitvoeren (waarneembare entiteit) 

129013008 telefoon gebruiken (waarneembare entiteit) 

444680009 'Timed Up and Go'-testscore (waarneembare entiteit) 

129004006 toiletgang (waarneembare entiteit) 

129005007 transfer (waarneembare entiteit) 

129002005 zich baden (waarneembare entiteit) 
Tabel J.2: Aangevraagde vertalingen i.v.m. minimale dataset MGI bij SNOMED NRC. 

 

Aangevraagde nieuwe concepten 

SNOMED CT Id Omschrijving 

153791000146100 
Assessment of treatment goals using Outcome Prioritization Tool (procedure) 

evaluatie van behandeldoelen met 'Outcome Prioritization Tool' (verrichting) 

153781000146102 
Outcome Prioritization Tool (assessment scale) 

Outcome Prioritization Tool (beoordelingsschaal) 

153811000146104 
Outcome Prioritization Tool - Life extension score (observable entity) 

'Outcome Prioritization Tool'-levensverlengingscore (waarneembare entiteit) 

153821000146109 
Outcome Prioritization Tool - Preserving independence score (observable entity) 

'Outcome Prioritization Tool'-onafhankelijkheidsscore (waarneembare entiteit) 

153831000146106 
Outcome Prioritization Tool - Reducing pain score (observable entity) 

'Outcome Prioritization Tool'-pijnverminderingsscore (waarneembare entiteit) 

153801000146101 
Outcome Prioritization Tool score (observable entity) 

'Outcome Prioritization Tool'-score (waarneembare entiteit) 

153841000146103 

Outcome Prioritization Tool - Reducing other symptoms score (observable entity) 

'Outcome Prioritization Tool'-score voor verminderen andere klachten (waarneembare 
entiteit) 

153771000146104 
Patient Health Questionnaire-4 score (observable entity) 

'Patient Health Questionnaire-4'-score (waarneembare entiteit) 

153761000146105 
Six item cognitive impairment test score (observable entity) 

testscore op 6-itemsversie van 'Cognitive Impairment Test' (waarneembare entiteit) 

153851000146100 

Wishes and expectations concerning outcome treatment (observable entity) 

wensen en verwachtingen met betrekking tot uitkomst van behandeling 
(waarneembare entiteit) 

Tabel J.3: Aangevraagde nieuwe termen en vertalingen i.v.m. minimale dataset MGI bij SNOMED NRC. 
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Bijlage K: Toelichting bestand ‘Dataspecificatie dataset Mens 

Gebonden Informatie v0_5.xlsx’ 
 

 

De specificatie van de minimale dataset Mens Gebonden Informatie is vastgelegd in het Excel-

bestand ‘Dataspecificatie dataset Mens Gebonden Informatie v0_5.xlsx’, d.d. 15 november 2021. Het 

Excel-bestand is gebaseerd op het sjabloon ‘Analysebestand kwaliteitsregistraties.xlsx’ versie 1.2 d.d. 

april 2019 [Radb, 2019a; Radb, 2019b]. In deze bijlage staat beschreven hoe het Excel-bestand is 

opgebouwd en hoe de informatie in de verschillende kolommen moet worden gelezen. 

 

Het bestand bestaat uit 5 tabbladen: 

 

Dashboard 

In dit tabblad wordt een samenvatting van de dataset gegeven. Uit hoeveel items de dataset bestaat, 

hoeveel hiervan gemapped zijn op een zib en hoeveel daarvan in de BgZ zijn opgenomen. Dit laatste, 

omdat de zibs die onderdeel zijn van de BgZ als eerste worden geïmplementeerd in de 

informatiesystemen als resultaat van diverse programma’s die hier ondersteuning aan geven (o.a. 

VIPP43, MedMij44). 

Ook wordt weergegeven hoeveel items er gemapped zijn op Epic UMCG. 

 

Documentgegevens 

In dit tabblad wordt vermeld om welke dataset het gaat, auteursgegevens, documenthistorie en 

welke versie van de zibs is gebruikt bij de analyse. 

 

Dataset 

Dit tabblad bevat de daadwerkelijke dataset. 

De globale indeling is met behulp van kleuren weergegeven, als volgt: 

Grijs Itemnummering en eventuele nummer van het overeenkomstige gegeven in de 
‘Gegevensset Oncologie Algemeen’. 

Blauw De items in de dataset met bijbehorende relevante informatie 

Groen Uitwerking van de items in zibs 

Oranje Informatie over de eventuele bewerking om een gegeven uit een zib af te kunnen 
leiden. 

Geel Vragen, toelichting, actiepunten die voortkomen uit de analyse. 

Paars Informatie over wie en waar in het zorgproces het gegeven wordt vastgelegd. 

Roze Informatie over hoe het item in het EPD UMCG (Epic) is vastgelegd. 
Tabel K.1: Indeling dataset MGI. 

 

Toelichting 

Hier worden alle kolommen van het tabblad ‘Dataset’ kort toegelicht (zie tabel K.2) 

 

Waardelijsten 

Enkele kolommen van de dataset worden ingevuld op basis van waardelijsten. Deze zijn hier 

uitgeschreven (zie tabel K.3). 

 

 
43 https://www.vipp-programma.nl/ 
44 https://www.medmij.nl/ 

https://www.vipp-programma.nl/
https://www.medmij.nl/
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Tabel K.2: Toelichting kolommen Dataspecificatie Dataset MGI. 

 

 

  

Onderdeel Kolom Naam kolom Uitleg kolom

Grijs = Item nummering en eventuele 

overeenkomstige items uit andere datasets.

A Itemnummer Nummering van de gegevens, waarnaar verwezen kan worden; het verwijzen naar 

nummers is praktischer dan verwijzen naar variabelenamen of -codes.

B GOA v1_0 Nummer van het overeenkomstige gegeven in de Gegevensset Oncologie Algemeen 

versie 1.0

C Naam item Naam van het gegeven

D Beschrijving item Beschrijving van het gegeven

E Datatype item Datatype van het gegeven(zie tabblad Waardelijsten voor antwoordopties).

F Formaat Het gevraagde formaat van het gegeven (bv dd-mm-jjjj, varchar50 etc.).

G Codering (= vulling / value set) De mogelijke waardelijst/antwoordopties van het gegeven. Er kan worden verwezen naar 

een eigen set codelijsten, of naar bestaande (inter)nationale codelijsten.

H Verplicht? Geeft aan of het een verplicht gegeven betreft of niet (zie tabblad Waardelijsten voor 

antwoordopties).

I Zib Het rootconcept = De naam van de bouwsteen die het dataelement bevat dat (het 

meest) overeenkomt met het gegeven.

J Instantiatie van de zib Een rootconcept kan meerdere keren voorkomen in een bestand. Hier wordt 

aangegeven om welke instantiatie(s) het gaat.

K Container (1) Een zib kan containers met dataelementen bevatten, maar deze containers kunnen zelf 

ook weer containers bevatten. Indien van toepassing: de eerste container van de zib 

waar het dataelement in valt.

L Container (2) Indien van toepassing: de container binnen een eerste container waar het dataelement 

in valt.

M Dataelement De naam van het relevante dataelement uit de zib.

N Datatype Het datatype van het zib-dataelement (zie tabblad Waardelijsten voor antwoordopties).

O Kardinaliteit zib Kardinaliteit geeft aan hoe vaak het dataelement van een zib moet of mag voorkomen 

(zie tabblad Waardenlijsten voor antwoordopties).

P Codelijst zib Codelijst(en) behorend bij het dataelement volgens de zib.

Q Vulling / value set De vastgestelde (range van) waarden die het item mag hebben.

R Versienummer zib Versienummer van de gebruikte zib, bv. v3.1.

S BgZ Geeft aan of het item onderdeel is van de BgZ, van een niet-BgZ-zib, of niet m.b.v. een zib 

uitgedrukt kan worden (zie tabblad Waardelijsten voor antwoordopties).

T Bewerkingtype Codering voor mate waarin bewerking nodig is (voor antwoordopties zie tabblad 

Waardelijsten).

U Bewerking bij GR De eventuele bewerking die nodig is om van de informatie uit zibs te komen tot de door 

de registratie gevraagde antwoorden. Hier kunnen regels opgeschreven worden voor 

afleiding van een variabele uit verschillende onderliggende data-elementen.

V Bewerking binnen instelling De bewerking die nodig is om de juiste zibs uit het epd te selecteren. Hier kunnen 

selectieregels opgeschreven worden om te zorgen dat (alleen) de benodigde zib-

instantiaties worden aangeleverd.

W Openstaande vragen Nog openstaande vragen over alle mogelijke aspecten van de analyse.

X Toelichting, opmerkingen, 

antwoorden

Uitleg, toelichting, antwoorden op vragen, wijzigingsvoorstellen en losse opmerkingen.

Y Actiehouder Verantwoordelijke voor opvolging openstaande vragen

Z Relevant voor primaire 

zorgproces?

Is het gevraagde gegeven van belang voor het zorgproces?

AA Waar in zorgproces wordt 

gegeven vastgelegd?

Als het gevraagde gegeven tijdens het zorgproces wordt vastgelegd, op welk moment / 

waar in het proces wordt dit gedaan? (zie tabblad Waardelijsten voor antwoordopties).

AB Wie legt gegeven vast? Als het gevraagde gegegeven tijdens het zorgproces wordt vastgelegd, door wie wordt 

dit dan gedaan? (zie tabblad Waardelijsten voor antwoordopties).

AC Welk veld in epd In welk veld van het epd wordt het betreffende gegeven vastgelegd?

AD Datatype epd-veld Wat is het datatype van het betreffende veld?

AE Formaat Wat is het gevraagde formaat in het betreffende veld?

AF Extractie Met welke regels (business rules, queries) kan het gevraagde gegeven uit het epd worden 

geëxtraheerd?

Paars = Zorgproces. Informatie of het gegegeven 

relevant is voor het zorgproces en de wijze van 

vastlegging. In principe hoort in kolom Z alleen "ja" 

te staan. Een "nee" is reden om na te gaan of en 

waarom dit gegeven uitgevraagd moet worden.

Roze = Epd-UMCG; Vragen over hoe en waar een 

gegeven in het Epd van het UMCG (Epic) wordt 

vastgelegd.

Dit is vooral relevant tijdens de 

implementatiefase, maar kan tijdens de analyse 

soms nuttige informatie bieden, bv. over 

haalbaarheid van afleiding.

Uitleg opbouw Dataspecificatie dataset Mens Gebonden Informatie

Geel = Vragen en actiepunten; vragen die nog 

beantwoord moeten worden, gegeven toelichting 

en antwoorden, wijzigingsverzoeken voor zibs, 

etc.

Groen =zibs en BgZ:  informatie over hoe een item 

als gegevenselement van een zib kan worden 

uitgedrukt en of de zibs deel uitmaken van de BgZ.

Blauw = definitie gegevens: informatie over de 

gegevens

Oranje = van zibs naar GR; informatie over de 

transformatie van zibs naar items voor 

gegevensregistratie.
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Blad: Documentgegevens

Item: Status

Concept

Definitief

Tabblad: Dataset (Kolom H)

Item: Verplicht?

code definitie

0 nee

1 ja (verplicht)

2 ja (voorwaardelijk onder bepaalde omstandigheden)

Tabblad: Dataset (Kolom E, N)

Item: Datatype

afkorting uitleg afkorting

ANY Alle datatypen toegestaan

BL Boolean

CD Coded descriptor

CO Coded ordinal

ED Encoded data

II Instance identifier

INT Integer

PQ Physical quantity

ST String

TS Timestamp

V Verwijzing (naar andere zib)

C Container

Tabblad: Dataset (Kolom O)

Item: Kardinaliteit zib

code definitie

0..1 hoeft niet ingevuld, mag wel maar max. 1 keer

0..* hoeft niet ingevuld, mag, geen maximum

1 moet precies 1 keer voorkomen

1..* moet minimaal 1 keer voorkomen

Tabblad: Dataset (Kolom S)

Item: BgZ

code definitie

0 geen zib

1 zib, BgZ

2 zib, niet-BgZ

Tabblad: Dataset (Kolom T)

Item: Bewerkingtype

code definitie

0 geen bewerking nodig

1 1 op 1 om te zetten, eenvoudige mapping van zib-dataelement naar 

variabele mogelijk

2 samengestelde of complexe mapping of bewerking van zib-dataelement 

naar variabele nodig

Tabblad: Dataset (Kolom Z)

Item: Relevant voor primaire zorgproces

code definitie

0 nee

1 ja
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Tabel K.3: Waardelijsten dataset MGI. 

 

  

Tabblad: Dataset (Kolom AA)

Item: Waar in zorgproces wordt gegeven vastgelegd

code definitie

1 registratie / aanmelding

2 anamnese (1e poli bezoek)

3 lichamelijk onderzoek (1e poli bezoek)

4 aanvullend onderzoek (labonderzoek)

5 aanvullend onderzoek (beeldvormend onderzoek)

6 pathologie

7 conclusie en beleid

8 MDO (preoperatief)

9 MDO (preoperatief + post CTx/RTx)

10 MDO (postoperatief)

11 MDO (postoperatief + post CTx/RTx)

12 MDO (post CTx/RTX)

13 behandeling (operatief)

14 behandeling (niet-operatief)

15 beloop (complicaties en reïnterventies)

16 follow-up

17

18 anamnese

19 lichamelijk onderzoek

20

Tabblad: Dataset (Kolom AB)

Item: Door wie wordt gegeven vastgelegd

code definitie

1 patiënt

2 baliemedewerker

3 secretariaat

4 verpleegkundige

5 verpleegkundig specialist

6 casemanager

7 physician assistent

8 coassistent

9 arts-assistent niet in opleiding

10 arts-assistent in opleiding

11 anesthesist

12 cardioloog

13 chirurg

14 internist

15 patholoog

16 radioloog

17

18 specialist

19 verpleegkundige/verpleegkundig specialist

20
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Bijlage L: Verificatie 

 

 

De minimale dataset Mens Gebonden Informatie is getoetst aan de in paragraaf 4.8 opgestelde 

ontwerpcriteria. De uitkomst van deze toets is hieronder weergegeven. 

 

Nr. Criterium Prio Voldoet 

Organisatiebeleid 

B.1 Dataset MGI wordt onderschreven door de werkgroep 
Samen Beslissen. 

Eis Ja 

B.2 Dataset MGI wordt onderschreven door RvB, Convent 
en VAR UMCG. 

Optie Nee: moet nog worden ingebracht na 
succesvolle pilots. 

B.3 Dataset MGI wordt onderschreven door relevante 
zorggremia in NL. 

Geen Nee: moet nog worden ingebracht na 
succesvolle pilots UMCG en Regionale 
netwerken. 

B.4 Dataset MGI voldoet aan bestaande (inter)nationale 
standaarden. 

Eis Ja 

    

Zorgproces 

P.1 Informatie generiek bruikbaar; specialisme-, 
ziektebeeld-, beroepsgroep overstijgend. 

Eis Ja 

P.2 Gebruik maken van informatie die al wordt vastgelegd 
in de (verpleegkundige) anamnese. 

Wens Nee: KPS, TUG, PHQ-4 en OPTool 
maken (nog) geen onderdeel uit van 
de standaard anamnese, hierover 
moet een UMCG-brede werkafspraak 
worden gemaakt. 

P.3 Minimale (extra) registratielast om informatie vast te 
leggen door zorgprofessionals. 

Eis Ja 

P.4 Gebruik maken van screeningsinstrumenten die al 
worden gebruikt binnen het UMCG. 

Wens Nee: PHQ-4 wordt niet gebruikt. PHQ-
9, waar PHQ-4 een deel van is, wordt 
wel binnen het UMCG gebruikt. 

P.5 Informatie vast leggen aan de bron. Eis Ja 

P.6 Uniforme werkwijze binnen het UMCG, wat betreft te 
verzamelen informatie, gebruik screeningsinstrument-
en als plek in Epic, zowel klinisch als poliklinisch. 

Eis Nee: Zie criterium P.2. Hierover 
dienen (nog) UMCG-brede werkaf-
spraken te worden gemaakt. 

    

Informatie 

I.1 Informatie heeft invloed op behandeladvies en -keuze. Eis Ja 

I.2 Informatie generiek bruikbaar; specialisme-, 
ziektebeeld-, beroepsgroep overstijgend. 

Eis Ja 

I.3 Informatie in lijn met huidige richtlijnen en protocol-
len. 

EIs Ja 

I.4 Informatie moet door alle zorgprofessionals hetzelfde 
worden begrepen (semantiek). 

Eis Ja 

I.5 Informatie vast te leggen in bestaande zibs. Wens Ja 

I.6 Informatie vast te leggen m.b.v. internationale 
standaarden (SNOMED CT, LOINC, IDMP). 

Wens Ja 

I.7 Structuur en inhoud informatie sluit aan op landelijk 
geldende informatiestandaarden (voorkeur BgZ 2017 
en eOverdracht). 

Wens Ja 

    

I.8 Wordt gebruik gemaakt van (inter)nationaal 
gevalideerde screeningsinstrumenten.. 

Wens Ja 

I.9 Dataset bestaat uit beperkt aantal items Wens Ja 

I.10 Informatie te gebruiken voor research. Optie Ja 
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Nr. Criterium Prio Voldoet 

Applicatie 

A.1 Informatie gestructureerd en afdelingsoverstijgend 
vast te leggen in Epic. 

Eis Ja 

A.2 Informatie eenmalig vastleggen, meervoudig 
gebruiken (binnen en buiten Epic). 

Eis Nee: Epic is (nog) niet ingericht om 
6CIT-score, PHQ-4-score, OPTool-
scores en Wensen & Verwachtingen 
gestructureerd vast te leggen. 

A.3 Screeningsinstrumenten beschikbaar in Epic. Wens Nee: 6CIT-score, PHQ-4-score en 
OPTool-scores nog niet beschikbaar in 
Epic 

A.4 Hergebruik (relevante) externe informatie. Optie Nee: Alleen BgZ gerelateerde zibs zijn 
uitwisselbaar. Wel mogelijkheid om 
gegevens vastgelegd in een PDF uit te 
wisselen. 

A.5 Informatie gezamenlijk kunnen tonen in Epic. Wens Nee:  

A.6 Informatie compact (A4) kunnen tonen tijdens MDO. Wens Nee: Pas mogelijk als alle informatie 
van de dataset gestructureerd is vast 
te leggen in Epic. 

    

Infrastructuur 

N.1 Aansluiten op infrastructuur UMCG. Eis Ja 

N.2 Aansluiten op infrastructuur GERRIT. Wens Ja 

N.3 Aansluiten op landelijke infrastructuur . Geen Ja 

    
Tabel L.1: Overzicht toets ontwerpcriteria 
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Bijlage M: Mock-up’s Mens Gebonden Informatie 
 

 

Mock-up Epic gebruikersinterface 
In Word is een mock-up gemaakt van de gebruikersinterface (schermen) die in Epic zouden kunnen 

worden gebouwd om een integraal overzicht te presenteren van de beschikbare mens gebonden 

informatie. De mock-up is gebaseerd op de weergave van het proactief zorgplan in Chipsoft HiX van 

het Jeroen Bosch Ziekenhuis.  

Er is bewust voor gekozen om dit niet teveel op de huidige schermen in Epic te laten lijken. Mensen 

zouden dan commentaar gaan leveren op details en verliezen het geheel uit het oog. 

Het idee is dat er een (bidirectionele) koppeling is tussen de gegevens die worden weergegeven en 

de achterliggende vragen(lijsten). Deze vragen worden over het algemeen door de verpleegkundige 

tijdens het afnemen van de verpleegkundige anamnese gesteld en geregistreerd. 

Een samenvatting van deze schermen bevat alleen de beschikbare informatie, niet gevulde velden 

worden weggelaten. 

 

Algemene patiëntgegevens 
Achternaam:    Klik of tik om tekst in te voeren. 

Voornaam:    Klik of tik om tekst in te voeren. 

Geboortedatum:   Klik of tik om tekst in te voeren. 

BSN-nummer:    Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

Somatisch 
Alcoholgebruik:    Klik Eenheden/week 

Toelichting alcoholgebruik:  Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

Tabaksgebruik:    ☐Rookt dagelijks ☐Niet-roker, verleden onbekend 

☐Rookt soms  ☐Nooit gerookt 

☐Rookt passief  ☐Anders 

☐Ex-roker 

Toelichting tabaksgebruik:  Klik of tik om tekst in te voeren.   

 

Drugsgebruik:    ☐Gebruikt drugs  ☐In verleden drugs gebruikt 

☐Gebruikt geen drugs  ☐Anders 

☐Heeft nooit drugs gebruikt 

Toelichting drugsgebruik:  Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

MUST-score:    Kies een item.     

Datum:     Klik of tik om een datum in te voeren. 

Toelichting MUST-score:  Klik of tik om tekst in te voeren. 
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Functioneel 
ADL-score:    Klik 

Toelichting ADL-score:   Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

iADL-score:    Klik    

Toelichting iADL-score:   Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

KPS-score:    Klik 

Toelichting KPS-score:   Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

TUG-score:    Kliksec. 

Toelichting TUG-score:   Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

Psychisch 

Eerder delier doorgemaakt:  ☐Ja  ☐Nee  ☐Onbekend 

Toelichting delier:   Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

Diagnose dementie:   ☐Ja  ☐Nee  ☐Onbekend 

Toelichting dementie:   Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

6CIT-score:    Kies een item. 

Toelichting 6CIT-score:   Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

PHQ4-score:    Kies een item. 

Toelichting PHQ4-score:  Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

Sociaal 

Burgerlijke staat:   ☐Gescheiden (huwelijk/Gereg. partnerschap ontbonden) 

☐Gehuwd 

☐Nooit gehuwd geweest/Gereg. partnerschap gehad 

☐Geregistreerd partnerschap 

☐Weduwe/weduwnaar 

 

Gezinssamenstelling:   ☐Alleenwonend 

☐Samenwonend met partner 

☐Inwonende minderjarige kinderen 

☐Inwonende meerderjarige kinderen 

☐Woont samen met ouders 

☐Woont samen met familie 

☐Woont samen met vrienden 

☐Anders 

Toelichting gezinssamenstelling: Klik of tik om tekst in te voeren. 
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Woonsituatie:    ☐Bovenwoning   ☐Woonboot 

☐Benedenwoning   ☐Woonwagen 

☐Eengezinswoning   ☐Instelling AWBZ 

☐Appartement of flatwoning  ☐Dakloos 

☐Aanleunwoning   ☐Anders 

Toelichting woonsituatie:  Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

Arbeidssituatie:    Klik of tik om tekst in te voeren. 

Toelichting arbeidssituatie:  Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

Aandachtspunt vervoer:  ☐Ja  ☐Nee  ☐Onbekend 

Toelichting aandachtspunt vervoer: Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

Aandachtspunt hulp:   ☐Ja  ☐Nee  ☐Onbekend 

Toelichting aandachtspunt hulp: Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

Aandachtspunt financiën:  ☐Ja  ☐Nee  ☐Onbekend 

Toelichting aandachtspunt financiën: Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

Doelen & Voorkeuren 
Behandeldoelen:   Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

OPT-score:    KlikOPT-score Levensverlenging 

     KlikOPT-score Onafhankelijkheid 

     KlikOPT-score Pijn 

     KlikOPT-score Symptomen 

Toelichting OPTool:   Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

Wel/niet reanimeren:   ☐Ja  ☐Ja_Maar  ☐Nee 

Toelichting reanimatiebeleid:  Klik of tik om tekst in te voeren. 

 
Figuur M.1: Mock-up Epic gebruikersinterface in Word. 
 

 

Mock-up MDO context ‘foto’ 
In PowerPoint is een mock-up gemaakt van een mogelijke presentatievorm van de (samenvattende) 

informatie over de gezondheidsstatus en behandeldoelen van de patiënt, tijdens een MDO (context 

‘foto’). De mock-up is gebaseerd op de grafische weergave van een tumor overstijgende gegevensset 

voor een eerste MDO [Welling, 2017]. 

Tijdens het MDO is er weinig tijd om een patiënt te bespreken (mediaan 3:54 min). De bespreking 

vindt vaak plaats aan de hand van medisch technische informatie en één of meerdere scans die een 

beeld (foto) geven van de medische aandoening in het lichaam. Wil de gezondheidssituatie en doelen 

& voorkeuren meegewogen worden in het behandeladvies van een MDO, is het belangrijk dat deze 

in één oogopslag kunnen worden gezien.  

Het idee is dat er naast deze medisch technische foto, een context ‘foto’ van de gezondheidsstatus 

van de patiënt wordt geplaatst. Afwijkingen (eventueel met oranje of rood kleuring ondersteund) 

kunnen dan aanleiding zijn om de medisch technisch beste behandeloptie(s), die aan de patiënt 

worden voorgesteld, te nuanceren, aan te passen of verder onderzoek te doen.  
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Figuur M.2: Mock-up MDO context ‘foto’ in Powerpoint 
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Bijlage N: Validatie proces 
 

 

De validatie van de minimale dataset is gedaan middels een kwalitatief onderzoek naar de samen-

stelling, bruikbaarheid en representatie van de dataset. Hiervoor zijn in totaal zes personen 

benaderd, twee verpleegkundigen, twee medisch specialisten en twee (ex-)borstkankerpatiënten. 

 

Bij de validatie is gebruik gemaakt van de twee persona’s, Karina Anker en Ymke Oostkamp, uit 

bijlage B. Tevens zijn er twee mock-ups gemaakt. De eerste betrof een mock-up in Word van de 

gebruikersinterface (scherm), die in Epic zou kunnen worden gebouwd om een integraal overzicht te 

verkrijgen van de beschikbare mens gebonden informatie van de patiënt. De tweede betrof een 

mock-up in PowerPoint van een mogelijke presentatievorm van de (samenvattende) informatie over 

de gezondheidsstatus en behandeldoelen van de patiënt (zie bijlage M) 

 

Met de verpleegkundigen is gekeken naar de samenstelling van de minimale dataset en in hoeverre 

de data al wordt geregistreerd tijdens de (verpleegkundige) anamnese. Op basis van de profielen van 

Karina Anker en Ymke Oostkamp hebben de verpleegkundigen de Word mock-up van het EPD 

ingevuld (figuur N.1). 

 

 
Figuur N.1: Screenshot ingevulde Word mock-up Epic. 
 

Het resultaat van deze exercitie door de verpleegkundigen is vervolgens gebruikt om de PowerPoint 

mock-up met de MDO context ‘foto’ van beide persona’s te construeren (figuur N.2 en N.3). 
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Figuur N.2: PowerPoint mock-up MDO context ‘foto’ Karina Anker. 
 

 
Figuur N.3: PowerPoint mock-up MDO context ‘foto’ Ymke Oostkamp. 
 

De Word en PowerPoint mock-ups zijn besproken met de medisch specialisten. Hierbij is gekeken 

naar de samenstelling van de minimale dataset, de bruikbaarheid van de informatie en de MDO 

context ‘foto’. 

 

Aan de medisch specialisten is ook gevraagd welk behandeladvies zij bespreken met Karina Anker en 

Ymke Oostkamp, op basis van de ingevulde mock-ups.  Samen beslissen, op basis van ziekte-

specifieke en mens gebonden informatie, leidt in principe tot één van de drie volgende zorgtrajecten 

(bij chirurgische patiënten): (1) curatieve behandeling volgens de richtlijn, (2) behandeling na 

prehabilitatie/ optimalisatie en (3) palliatieve behandeling [Festen, 2021]. 
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Gezien de ziekte-specifieke informatie en de mens gebonden informatie zou bij Karina Anker een 

curatieve behandeling volgens de richtlijn worden voorgesteld en besproken.  

Bij Ymke Oostkamp is er sprake van zowel ondervoeding als een behoorlijke mate van kwetsbaar-

heid. Het meest waarschijnlijke behandeladvies zou hier een palliatieve behandeling zijn. In goed 

overleg met patiënt en naasten zou als alternatief prehabilitatie kunnen worden overwogen om 

Ymke Oostkamp dusdanig fit te krijgen, dat een curatieve behandeling wel mogelijk is.  

 

 
Figuur N.4: Voorgestelde behandeladviezen bij Karina Anker (groen) en Ymke Oostkamp (rood). 

 

Met de twee (ex-)borstkankerpatiënten is tot slot gekeken naar de representatie van de minimale 

dataset, herkennen zij zich in het beeld dat daar uit komt. Voelen zij zich ook meer ‘gezien’ als deze 

informatie wordt meegenomen in het bespreken van de behandelkeuze. 

 

De bevindingen van de deelnemers tijdens de validatie staan beschreven in hoofdstuk 7. 
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