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Samenvatting  
 

H1.1 geeft een korte samenvatting van het project. 

 

Op 14 oktober 2021 is een presentatie gehouden in het RIVO, waarin een samenvattend overzicht 

van de belangrijkste aspecten van het project is gegeven. De presentatie is bijgevoegd (bijlage 14). 

 

Het eindrapport bevat 29 relevante adviezen. Deze zijn alle in overleg toegewezen aan een eigenaar. 

Het is van belang om vanuit het programma DGU (Digitale Gegevens Uitwisseling) toe te zien en te 

sturen op uitvoering van de adviezen. 

 

 

Aan het RIVO is de volgende samenvatting (Top 10) van de adviezen gepresenteerd: 

 

1. Verwijzen per email en de verwijsgegevens in XDS-NN: het werkt! 

2. Genereren verwijs-email met link naar de patiënt in Forview helpt 

3. Begin bij MMA’s, zij hebben spilfunctie, daarna artsen betrekken 

4. Forview is voorlopig een bruikbare ‘regioviewer’ 

5. Forview liefst integreren in EPD (zie bijv. UMCU) 

6. Standaard toegang voor MMA’s én artsen (zie bijv. UMCU en Martini) 

7. Handmatig uploaden documenten in XDS helpt 

8. Automatisch toevoegen ‘brieven’ van UMCG helpt 

9. Toestemming in XDS is belangrijk (toekomst is MITZ) 

10. Nieuwe werkwijze is opschaalbaar: 

               - Voor andere afdelingen van Martini en Treant (en later OZG) richting UMCG 

               - Voor UMCG richting Martini, Treant (en later OZG en hele regio) 
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1 Behaald resultaat 
 

1.1 Het project in het kort 
In Noord Nederland worden sinds 2017 alle radiologiebeelden en intussen ook de bijbehorende 

radiologieverslagen tussen de ziekenhuizen uitgewisseld via een gezamenlijke regionale XDS-

infrastructuur (XDS-NN, in beheer bij GERRIT) . Van enkele ziekenhuizen (UMCG, Martini, Treant) 

kunnen technisch ook patiëntsamenvattingen (zie kader), brieven en andere dossiergegevens van de 

patiënten gedeeld worden, maar gebruik van die gegevens is nog geen gemeengoed. De pilot is 

bedoeld om in afgebakende situaties te kijken of en op welke manier het gebruik van deze 

beschikbare gegevens leidt tot verbeteringen in de samenwerking tussen de ziekenhuizen rond de 

patiënt. En vervolgens of die andere werkwijze breder uitgerold kan worden binnen de deelnemende 

ziekenhuizen en in de hele regio (opschalen). 

 

De resultaten van de pilot zijn positief en de eindgebruikers enthousiast. Door de informatie in de 

verwijsmail te minimaliseren en verder gebruik te maken van de gegevens in XDS-NN kan het 

verwijzen van patiënten van Treant en Martini naar het UMCG (en ook het aanmelden voor MDO’s) 

beter verlopen: gegevens zijn sneller én completer beschikbaar waardoor het zorgproces efficiënter 

verloopt. Naar verwachting gaat dat binnenkort ook gelden voor de verwijzingen terug en het 

doorgeven van resultaten van het MDO door UMCG aan Martini en Treant. En er zijn zeker 

mogelijkheden voor verdere opschaling.  

 

In deze eindrapportage wordt in detail beschreven wat in de pilot is gedaan, wat de bevindingen zijn 

en er worden adviezen gegeven voor verdere acties en stappen. 

Belangrijk om te melden is dat in deze pilot steeds ook is gekeken of de ingeslagen richting aansluit 

bij de vele regionale en landelijke ontwikkelingen. Dat is op hoofdlijnen zeker het geval. 

 

 

Achtergrond: De BgZ /patiëntsamenvatting en de correspondentie  

 

Digitale dossieruitwisseling 

Door de jaren heen speelt de discussie of tussen medisch specialisten het gehele patiëntendossier 

uitgewisseld mag worden of dat het nodig is de uitgewisselde gegevens te beperken, afhankelijk van 

de situatie en de specifieke medische beroepsgroep (dataproportionaliteit). In geval van 

beschikbaarheid van gegevens voor toekomstig gebruik is het uitgangspunt dat het gehele dossier 

gedeeld mag worden, mits er toestemming is van de patiënt, immers het is niet bekend welke 

zorgverlener in welke behandelrelatie de gegevens van de patiënt zal raadplegen. 

 

Het gehele patiëntendossier is echter groot, vandaar dat dit in Nederland gefaseerd wordt 

aangepakt. Daarbij ligt in de gegevensuitwisseling t.b.v. de medisch specialistische zorg de nadruk op 

de BgZ (Basis gegevens-set Zorg) en de Correspondentie (brieven) en daarnaast op de Radiologische 

beelden en –verslagen. Die fasering is terug te vinden in landelijke programma’s, zoals het VIPP5 

subsidieprogramma van VWS en het programma TWIIN. 

 

https://wijzijngerrit.nl/oplossingen-services/xds-dienstverlening/
https://www.registratieaandebron.nl/basisgegevensset-zorg
https://www.dus-i.nl/subsidies/vipp-fase-5
https://www.twiin.nl/
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Wat is de BgZ? 

De BgZ is de Nederlandse versie van de internationale standaard Continuity of Care Record (CCR). Het 

is een soort patiëntsamenvatting met als achterliggende gedachte dat het een minimale gegevensset 

is die nodig is voor continuïteit van zorg. De BgZ is opgebouwd uit bouwblokken 

(Zorginformatiebouwstenen/zbs) en is zodanig in detail gespecificeerd dat landelijk uniforme 

uitwisseling van discrete data mogelijk is. Hoe een BgZ er in de uitwisseling onder water er ook uitziet 

(HL7-CDA, HL7-FHIR etc.) uitgangspunt is dat de BgZ voor de eindgebruiker altijd ook leesbaar moet 

kunnen worden gepresenteerd.  

 

Correspondentie (brieven) 

Van oudsher spelen brieven in de Nederlandse zorg een belangrijke rol. Bij overdracht van zorg wordt 

door de verwijzende arts een brief opgesteld die wordt verstuurd naar de zorgverlener/zorginstelling 

waarnaar wordt verwezen. In ziekenhuizen wordt een brief gemaakt na elk poliklinisch bezoek en na 

elke opname (klinische ontslagbrief). Of een patiënt nou ‘naar huis’ en dus de huisarts wordt 

verwezen of naar een andere zorginstelling (ziekenhuis, VVT), elke brief gaat in afschrift ook naar de 

huisarts. Een brief is een weergave in proza van de belangrijkste diagnostiek, behandeling en 

overdrachtsinformatie m.b.t. de patiënt. Landelijk zijn er normen waaraan de inhoud van een brief  

moet voldoen (HASP-norm) en als je daarnaar kijkt, dan zou je kunnen zeggen dat een brief op zich 

ook een soort patiëntsamenvatting is.  

 

Omdat de BgZ alleen discrete gegevens bevat en niet het proza van de arts in de vorm van notities, 

verslagen en brieven (de ‘narrative’, meer daarover in H5.4) is landelijk besloten om niet alleen de 

BgZ, maar ook alle brieven te gaan uitwisselen, met als idee dat dit samen een voldoende compleet 

beeld geeft van de patiënt voor elke vorm van curatieve zorg.  

 

Knelpunten in de landelijke uitwisseling van de BgZ  

Alle ziekenhuizen en zelfstandige klinieken in Nederland zijn samen met hun EPD-leveranciers bezig de 

regionale en landelijke uitwisseling van de BgZ mogelijk te maken. Echter dat gaat nog niet snel. Niet 

alle ziekenhuizen/EPD’s zijn in staat zijn een patiëntsamenvatting conform BgZ te generen. En waar 

dit wel kan, is de inrichting en gebruik van het EPD nog regelmatig dusdanig dat de BgZ slecht gevuld 

is. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval in het UMCG. Daarom loopt in het UMCG het project ‘Eenheid 

van Taal’ dat gaat zorgen voor correcte registratie van gegevens in het Epic EPD, zodanig dat de BgZ 

goed gevuld gaat worden. 

 

Wat doen we in de tussentijd? 

Omdat de implementatie van de BgZ (als document met discrete gegevens) weerbarstig is, zijn er 

twee veel voorkomende tussenstappen waarmee in het land ervaring wordt opgedaan: 

1. De BgZ uitwisselen in leesbaar PDF/A formaat (en later overstappen op HL7-CDA of -FHIR) 

2. Een andere vorm van patiënt samenvatting delen, al dan niet naar model van de BgZ 

 

In de gedane pilot is een combinatie van beide gehanteerd. Martini en Treant delen een samenvatting 

in PDF/A, gemodelleerd naar de BgZ (en de brieven eraan toegevoegd). Het UMCG deelt de Epic-

samenvatting met in losse contactsamenvattingen alle notities en verslagen, en deelt NIET de brieven. 

  

 

https://www.nhg.org/themas/artikelen/richtlijn-informatie-uitwisseling-tussen-huisarts-en-specialist-bij-verwijzingen
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1.2 Achtergrond project 
Dit projecteinderapport is de eindrapportage van twee projecten met een eigen PID. Het gaat om de 

projecten ‘Regionale beschikbaarheid patiëntsamenvatting’ tbv resp. Hartnet en Oncologie (zie 

Bijlage 1 en 2). De projecten overlappen vrijwel volledig wat betreft de doelstellingen en de te 

behalen resultaten en zijn ook tegelijkertijd en in nauwe samenhang uitgevoerd. In beide gevalleen 

gaat het in essentie om het opdoen van ervaring met het regionaal beschikbaar stellen van 

belangrijke onderdelen van het patiëntendossier (patiëntsamenvatting) en het daadwerkelijk gebruik 

daarvan in het (netwerk)zorgproces. De projecten vallen daarmee onder de noemer ‘Digitale 

Gegevensuitwisseling in Netwerkzorg, ook wel ‘Databeschikbaarheid in de keten’, ook wel 

‘Transmurale gegevensuitwisseling’, ook wel ‘Interoperabiliteit in de zorg’. Om die reden vallen de 

projecten ook in het UMCG onder aansturing van het programma DGU (Digitale Gegevens 

Uitwisseling). Het betreft daarmee een strategisch belangrijk onderwerp omdat samenwerking in de 

regio hoog op de agenda staat van het UMCG. 

 

Bij beide projecten was de hoofddoelstelling om met een pilot binnen de Hartzorg/Oncologische zorg 

UMCG – Martini (WZA/Treant/OZG) aan te tonen dat de beschikbaarheid van de 

patiëntsamenvatting meerwaarde heeft bij verwijzingen. Hierbij zijn in het PID subdoelen en 

concrete projectresultaten benoemd, waarop bij H1.3 in detail wordt ingegaan. 

 

Verschillen tussen de twee projecten: 

• Focus op gebruik van de gegevens in de Hartzorg vs. gebruik in de Oncologische zorg 

• Bij de Oncologie pilot zijn alleen UMCG en Martini betrokken, bij de Hartnet pilot ook nog Treant 

en OZG (en in eerste instantie WZA)  

• De Financiering van de Hartnetpilot komt vanuit de Zorg IV Board, die van de Oncologiepilot 

vanuit het landelijke Citrien-(subsidie)programma Regionale oncologienetwerken waarin ook het 

UMCG participeert 

• Beide pilots hebben een eigen projectleider, overigens wel elkaars back-up en sparringpartner. 

Vanwege de grote overlap is besloten om één eindrapport te maken. Waar zinvol is specifiek 

ingegaan op Hartnet of Oncologie. 

 

1.3 Afwijkingen en onverwachte gebeurtenissen 

Er zijn drie formele afwijkingen gemeld en goedgekeurd in de Stuurgroep DGU én de Zorg IV Board 

(zie Bijlage 3, 4 en 5). De eerste afwijking betrof het uitbreiden van de pilots naar de spoedzorg 

(SEH). De tweede en derde betroffen verlenging van de looptijd, uiteindelijk t/m juli 2021. Deze 

wijzigingen hebben geen effect gehad op de hoogte en uitputting van het beschikbaar gestelde 

budget. 

 

Een andere afwijking is dat gaande de pilot bleek dat WZA niet zou deelnemen vanwege de overvolle 

ICT-agenda én vanwege de focus in het WZA op implementatie van het zogenaamde  Chipsoft 

Zorgplatform (CS ZP) . CS ZP heeft functionele overlap met de in de pilot gebruikte 

gegevensbeschikbaarheid via de route XDS-NN. 

 

https://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/90
https://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/90
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Tot slot kwam in de pilots gaandeweg de focus meer en meer te liggen op het verwijsproces náár het 

UMCG en de beschikbaarheid van gegevens van de perifere ziekenhuizen voor het UMCG (in PID 

benoemd als optioneel resultaat), terwijl de oorspronkelijke scope andersom was, ofwel 

beschikbaarheid van en gebruik van de UMCG-patiëntsamenvatting in de andere ziekenhuizen.  

Belangrijkste redenen van de verlenging van de pilots waren: 

• De doorlooptijd van de realisatie en implementatie van de software om een samenvatting aan te 

leveren aan XDS-NN in Treant en Martini 

• Weerbarstige implementatie in de deelnemende ziekenhuizen o.a. door matig draagvlak, 

koudwatervrees en bezettingsproblemen bij de secretariaten. 

 

Een gevolg van die verschuiving was ook dat de aandacht meer kwam te liggen op de pdf-versie van 

de patiëntsamenvatting bij Martini en Treant dan op de samenvatting van het UMCG. Daarbij is bij 

het inrichten van die samenvattingen bij Martini en Treant wel uitgegaan van de secties van de BgZ, 

maar lag de focus veel meer op de waarde van de informatie in het zorgproces dan de exacte 

modellering als BgZ en de BgZ- zibs. In de pilot is wel de toegezegde analyse gedaan van de UMCG-

patiëntsamenvatting versus de BgZ (zie hieronder bij resultaten), maar dit heeft in de pilot verder 

geen rol gespeeld.  

 

1.4 Gerealiseerde projectresultaten 

 

Resultaten Toelichting Behaald 

Ja/nee 

1. Analyse van de inhoud van de 

via XDS-NN uitgewisselde 

gegevens, incl. relatie met de 

zib’s  

Vastgesteld is welke elementen de 

patiëntsamenvatting bevat, hoe de relatie is 

met de zib’s en wat de oorzaak van eventueel 

ontbrekende elementen is.  

Ja 

Door Epic is voor de uitwisseling met andere ziekenhuizen een patiëntsamenvatting 

(patientsummary) beschikbaar naar model van het Continuity of Care Record (CCR). Het formaat 

is HL7 C-CDA, consolidated CDA, wat betekent dat het een XML-bestand is. Aanvullend heeft Epic 

per contact (encounter) van de patiënt in hetzelfde C-CDA formaat een contactsamenvatting 

(encountersummary) beschikbaar. Reden hiervoor is dat Epic al vroeg onderkende dat in de 

uitwisseling in de zorg ook informatie als notities, OK-verslagen, MDO-verslagen en 

ontslagsamenvattingen relevant zijn náást de CCR. 

 

De BgZ lijkt op de Epic Patientsummary, beide zijn uitgegaan van de CCR. Bijlage 6 geeft een 

overzicht waarin de inhoud van beide wordt vergeleken, incl. een relatie naar de BgZ-zibs. 

 

2. Gebruikersinstructie + 

implementatieaanpak  

Er is een handleiding opgesteld voor alle 

gebruikers binnen de pilot (UMCG en extern).  

Er is een draaiboek voor de implementatie 

van het gebruik van de UMCG-

Ja 
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patiëntsamenvatting bij de andere 

ziekenhuizen in Noord-Nederland 

Er is een handleiding gemaakt (zie Bijlage 7) voor de gebruikers bij de Hartafdeling/Oncologie in 

Martini en Treant (alleen Hart). Deze bevat zowel hoofdstukken voor de gebruiker in de rol van 

verwijzer als hoofdstukken voor de gebruiker als ontvanger en raadpleger van de UMCG-

gegevens/samenvatting. Deze handleiding zal ook gebruikt gaan worden in OZG. 

 

Deze handleidingen zijn eenvoudig te hergebruiken bij andere afdelingen binnen de 

ziekenhuizen. Met GERRIT zijn besprekingen gaande om de handleiding om te zetten in een 

generieke regionaal bruikbare handleiding en om deze in beheer te geven bij GERRIT. GERRIT kan 

deze dan gebruiken bij verder uitrol in de regio. 

 

In Treant is door het hoofd van de medische administratie van het Hartcentrum een eenvoudige 

instructie gemaakt hoe te verwijzen naar UMCG op de nieuwe manier (zie Bijlage 8). Deze is ook 

als voorbeeld gebruikt bij de verwijzende Hartafdelingen in Martini. In UMCG is bij Oncologie een 

eenvoudige instructie gemaakt (zie Bijlage 9) voor het omgaan met de ontvangen verwijzingen. 

 

Een voorstel voor verdere uitrol incl een kort draaiboek is opgenomen in H5 

 

3. Gebruikersimplementatie 

afgerond 

De deelnemers in de pilot kunnen de patiënt 

samenvatting raadplegen. 

Ja 

De gebruikersimplementatie is in zoverre afgerond dat de betrokken gebruikers bij Treant (Hart) 

en Martini en UMCG (Hart en Onco) weten hoe ze moeten werken in de nieuwe werkwijze 

waarbij gegevens worden uitgewisseld via XDS-NN en dat ze ook in de praktijk zo werken. 

 

4. Analyse van de bruikbaarheid 

van de gegevens in de patiënt 

summary 

Er is vastgesteld welke gegevens wel en welke 

gegevens niet bruikbaar zijn. Ook de relatie 

van de elementen met de zib’s wordt 

vastgelegd. 

Ja 

Voor de relatie van de UMCG-gegevens in de patiëntsamenvatting met de zibs zie bij resultaat 1. 

De samenvattingen van Martini en Treant zijn gemodelleerd naar de BgZ secties, hier en daar met 

aanvullingen. 

 

Belangrijkste constatering is dat de gerealiseerde samenvattingen bruikbaar zijn. Aanvulling is dat 

hoe dan ook de brieven onderdeel moeten zijn van de uitgewisselde set gegevens. Bij Martini en 

Treant is dat gerealiseerd binnen hun samenvatting. Bij het UMCG nog niet. Dit is een follow up 

actie bij het UMCG (zie ook H5). 

 

Andere belangrijke les is dat het mogelijk moet zijn om op individuele (patiënt)basisdocumenten 

zoals verslagen, uitslagen en brieven toe te voegen aan de beschikbaar gestelde gegevens in XDS. 

Dit geeft flexibiliteit in de situaties dat de combinatie van samenvatting plus brief onvoldoende is 

om een volledige verwijzing te ondersteunen. De mogelijkheid om documenten toe te voegen is 

gerealiseerd in XDS-NN en beschikbaar gesteld binnen de deelnemende ziekenhuizen.  
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5. Analyse ‘wat kun je weglaten uit 

de mail’  

Er is vastgesteld welke gegevens weggelaten 

zouden kunnen worden uit de verwijsbrief/- 

mail. 

Ja 

Hier zijn in de praktijk twee opties gehanteerd. Kortgezegd: het wel of niet toevoegen van een 

verwijsdocument in de verwijsmail: 

 

Hartnet heeft een regionaal verwijssjabloon (emailsjabloon) gemaakt dat voorlopig door Treant 

na invullen wordt opgenomen in de samenvatting. Dat betekent dat, behalve een eenvoudige 

unieke identificatie van de patiënt en een link naar de patiënt in XDS, geen verder gegevens meer 

in de verwijsmail aanwezig zijn. In Martini wordt het ingevulde verwijssjabloon nog wel gemaild, 

omdat dit ingevulde document geen onderdeel uitmaakt van de patiëntsamenvatting. 

 

Bij Oncologie worden door Martini in de nieuwe situatie standaard alle verwijzingen naar 

Oncolpoli 2 gedaan op basis van email (Zivver) waarin als bijlage de verwijsbrief meegestuurd 

wordt. In de email wordt verwezen naar de samenvatting die beschikbaar gesteld is op XDS. De 

verwijsbrief maakt zelf ook deel uit van deze samenvatting, voorlopig wordt die dus feitelijk 

dubbel verstuurd.   

 

6. Batenreview Er is een batenreview opgesteld waaruit de 

meerwaarde blijkt en op basis waarvan een 

vervolg gepland kan worden. 

Ja 

In het PID stond de volgende baten: 

De mogelijkheid tot inzage van de patiëntsamenvatting via XDS biedt medische secretariaten de 

mogelijkheid om verwijzingen sneller en adequater te verwerken. Informatie kan gebruikt worden 

om afspraken na MDO’s sneller te plannen en informatie toe te voegen aan het elektronisch 

patiëntendossier (EPD) ter voorbereiding op poli-afspraken. Dit ondersteunt het primaire proces 

voor de hart- en oncologiepatiënt en vermindert daarmee het heen-en-weer bellen, mailen of 

faxen.  

 

Er zijn nog geen harde (meet)cijfers te melden hierover. Dit heeft ook te maken met de nog 

beperkte schaal van de pilot.  

 

Uit evaluatiegesprekken blijkt wel dat de ervaring is dat de complete verwijsgegevens-set in ieder 

geval bij de Oncologie zorgt voor minder extra acties (bellen/mailen/faxen) om de gegevens 

compleet te krijgen.  

In geval van Hartnet is de ervaring bij Treant positief omdat de werkwijze altijd voldoet, terwijl in 

de oude situatie met gebruik van email regelmatig tegen de UMCG-grens van 10MB emailgrootte 

werd aangelopen. In dat geval dienden bijv. resultaten van functieonderzoeken separaat gemaild 

of in zijn ergste geval per WeTransfer of een alternatief verstuurd te worden. 

 

7. Plan/advies voor vervolg  Na de evaluatie van de pilot is in afstemming 

met alle betrokken partijen een vervolg 

gepland. Dit vervolg omvat enerzijds het 

besluit of de huidige gebruikers de 

Ja 
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functionaliteit behouden. Ook komt er een 

advies voor regio-brede opschaling, ook naar 

andere disciplines (buiten Hartnet en 

Oncologie). 

De huidige gebruikers behouden de functionaliteit.  

 

Het vervolg (zie ook H5.8) betreft vooral: 

• Het in gebruik nemen de verwijsroute van UMCG naar Martini, Treant en OZG en het 

volledige gebruik van de UMCG-data in XDS-NN daarbij. In het geval van een MDO bij UMCG 

betreft het dan de terugmelding van de MDO-verslaglegging. 

• Het onderzoeken van de mogelijkheid om aan de UMCG-patiëntsamenvatting de brieven toe 

te voegen. Indien dit mogelijk is, z.s.m. implementeren. 

• Het onderzoeken van de mogelijkheid om aan de kant van Martini, Treant en OZG de UMCG-

gegevens te downloaden uit XDS-NN zodat deze snel en eenvoudig in de betreffende EPD’s 

zijn op te nemen indien gewenst.  

• Het implementeren van de tijdelijke toestemming bij UMCG (richting XDS) zodanig dat in 

situaties bij impliciete toestemming UMCG-gegevens beschikbaar kunnen worden gesteld, 

ook als het niet mogelijk is geweest om de expliciete toestemming uit te vragen en te 

registreren. 

• Opschalen van de nieuwe werkwijze bij andere afdelingen van de deelnemende 

ziekenhuizen. 

 

8. Eindrapportage en decharge  Ja 

Voorliggend rapport is de eindrapportage. Op basis van dit rapport dient decharge gevraagd en 

gegeven te worden door de Zorg IV Board. 

 

Optioneel: Eén of meer andere 

ziekenhuizen leveren een 

patiëntsamenvatting aan via XDS en 

UMCG-gebruikers gebruiken deze 

gegevens  

Gedurende het project zijn andere 

ziekenhuizen in de regio geïnformeerd en 

gemotiveerd ook te investeren in deze 

ontwikkeling 

Indien mogelijk is ook het aanleveren aan XDS-

NN van de patiëntsamenvatting of BgZ 

gerealiseerd 

Ja 

Als aangegeven bij de H1.2 Afwijkingen, hebben zowel Martini als Treant geïnvesteerd in de 

mogelijkheid om ‘met één druk op de knop’ een samenvatting te genereren als pdf (naar 

voorbeeld van de BgZ) met als toevoeging aan de inhoud ook de laatste relevante artsenbrieven. 

 

Deze functionaliteit is in de pilot in gebruik genomen bij Martini voor hart en onco. Voor hart 

wordt bij Treant nog een optimalisatie voorgesteld en doorgevoerd van de samenvatting door de 

gebruikers aan beide zijden (Treant en UMCG). Dit gaat daarna ook identiek in OZG 

geïmplementeerd worden. Tot die tijd is in de pilot door Treant gebruik gemaakt van een 
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handmatig samengestelde samenvatting-pdf op de manier waarop dat ook voor die tijd al 

gebeurde. Deze werd toen per mail verstuurd. 

 

 

1.5 Tijd/planning en financiën 
Oorspronkelijke planning was t/m Q4 2020. Zoals al aangegeven is in overleg opgeschoven naar Q3 

van 2021. De kosten van de pilot betreffen alleen interne mensuren van IM Zorg en IM/MIT 

Projectenpool. Gerealiseerde kosten zijn binnen de begrotingen gebleven. 

 
Pilot Begroting Realisatie Resultaat 

Hartnet € 30.150 € 31.080 -/- € 930 

Oncologie (Citrien) € 30.150 € 30.150 € 0 

 

Projectorganisatie 

 

Naam  Organisatie  Functie en afdeling  

Stuurgroep = Stuurgroep DGU UMCG  

   

Project team   

Meindert Meijer  Martini Enterprise Architect 

Menno Bergeman Treant Enterprise Architect 

Ramona Bruins Treant Projectleider 

Gerard van Kernebeek UMCG Projectleider Hartnet 

Maarten de Ruiter UMCG Projectleider oncologie 

Leendert Nooitgedagt  GERRIT St. GERRIT, Programmamanagement XDS-NN  

Jeroen Meijer GERRIT Technisch beheerder XDS-NN 

    

Werkgroep gebruikers Oncologie   

Annet Dijkstra  UMCG Hoofd poli Oncologie 

Rolien Douma Martini Unithoofd poli MDL en GE-oncologie 

Margrieta van der Molen UMCG Casemanager  

Magda Souisa UMCG MMA onco poli 2 

Dorien Mulder  Martini Projectleider/ secretariaat 

Welmoed Postumus Martini  Casemanager 

Lizette Korblet Martini Casemanager 

   

Werkgroep gebruikers Hartnet   

Clariska Bijlsma Martini  HMA (Hartbewaking en coördinerend in 

Hartnet) 

Susan Nijenhuis Martini  MMA poli Hartafdeling 

Janine Middel Martini MMA poli Hartafdeling 
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Maud Weelink UMCG HMA Hartcentrum 

Jorien van Lunteren UMCG MMA HC 

Marjon Beumer Treant HMA Hartcentrum 
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2 Business case en Batenreviewplan 

2.1 Beoordeling van Business Case 

In de directe patiëntenzorg heeft het project resultaten opgeleverd, zie ook H1.3 Gerealiseerde 

Projectresultaten. 

 

Een wellicht belangrijkere baat van de pilot is dat er verschillende lessen zijn geleerd en relevante 

adviezen zijn voor de toekomst. Dit is uitgewerkt in H5 Evaluatie, bevindingen en advies. 

2.2 Batenreview 
De pilot en de vervolgstappen maken onderdeel uit van het overall Programma Digitale 

gegevensuitwisseling (DGU). Dat programma zal de toekomstige baten van digitale 

gegevensuitwisseling in de zorgketen in samenhang monitoren en sturen. Afgestemd met 

programmamanager Inkrid Feil. 

3 Overdracht en aanbevelingen 

3.1 Uitfaseren applicaties/dataresidu 
Nvt 

3.2 In beheer name projectresultaat 
Technisch gezien was de UMCG-functionaliteit al in beheer. De nieuwe werkwijzen zijn besproken 

met en in die zin overgedragen aan Functioneel beheer XDS (IM SOS). De handleiding (Bijlage 6) is 

ook overgedragen naar Functioneel beheer XDS. 

De pilot heeft geen consequenties voor de structurele mensinzet van beheer of voor de periodieke 

kosten. 

3.3 Openstaande acties, issues en wijzigingsverzoeken 

Alle voorgestelde acties voor het vervolg zijn opgenomen in H5, zowel nieuwe acties n.a.v. de 

evaluatie en adviezen, als acties die in zekere zin al benoemd waren in de PID’s voor deze pilot, zoals 

het meenemen van Ommelander ziekenhuis in de pilot. 

3.4 Openstaande risico’s 
 

Risico en mogelijke maatregelen Datum / 
deadline 
(maatregel) 

(nieuwe) 
eigenaar 

Akkoord 
eigenaar 

Onvoorziene impact van landelijke en regionale 

ontwikkelingen zoals VIPP5, TWIIN/DVDexit, de GERRIT 

projecten en Chipsoft Zorgplatform. 

 

Dit risico is benoemd in beide PID’s en het blijft ook het 

belangrijkste risico voor de toekomst.  

 

Nvt/continu Programma 
DGU (samen 
met project 
VIPP5) 

Ja 
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In het Programma DGU is continu aandacht voor deze 

landelijke ontwikkelingen, zodat maximaal 

geanticipeerd kan worden op mogelijke impact. 

 

Vanwege de deelprojecten in het VIPP5 -project is ook 

daar goed zicht op de landelijke ontwikkelingen. 

 

Behalve de genoemde ontwikkelingen is ook aandacht 

nodig voor o.a. de nieuwe wetgeving (WEGIZ), het 

landelijke toestemmingsregister (MITZ), TWIIN-KNOOP. 

, TWIIN Beeldbeschikbaarheid/BgZ, de FHIR-

ontwikkelingen en de PGO-ontwikkelingen. 

 

Chipsoft Zorgplatform gaat niet integreren met XDS 

 

Dit kan betekenen dat in de toekomst 

uitwisselingtussen Epic/Nexus-ziekenhuizen én Chipsoft 

HIX ziekenhuizen in NN niet mogelijk is via XDS-NN 

 

Nvt/continu Allen  

Martini stapt over op Chipsoft Zorgplatform en nieuwe 

werkwijze via XDS-NN vervalt 

 

Zie ook het voorgaande risico. Dit kan betekenen dat 

Martini (en UMCG) weer moeten overstappen naar een 

andere manier van verwijzen dan die via XDS-NN. In zijn 

ergste geval weer terug naar volledig verwijzen per 

email. 

Nvt/continu Martini en 
UMCG 
(Programma 
DGU (samen 
met project 
VIPP5) 

 

 

3.5 Aanbevelingen voor vervolgacties 
Zie H5 

4 Leerpunten 
 

De inhoudelijke leerpunten zijn opgenomen in H5. 

 

De leerpunten en aanbevelingen mbt projectuitvoering en projectaanpak zijn: 

• Zorg voor stabiel en herkenbaar belegd opdrachtgeverschap (wisselingen bij m.n. Hartnet) 

• Zorg voor een stuurgroep (ontbrak eerst, later gelukkig Programma DGU) 

• Onderwerp slecht te plannen in de tijd door de vele afhankelijkheden 

• Twee separate projecten was in de praktijk onzin 

• Een wekelijks half uurtje en het bijhouden van een projectlogboek werken goed 
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• Sneller de eindgebruikers bij elkaar zetten, geleerde les door verschil aanpak onco en hart 

• Focus op de juiste gebruikersgroep, huidige insteek om te starten met MMA is hier succesvol 

gebleken 

• Volhouden! 
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5 Evaluatie, bevindingen en advies (in detail) 
 

5.1 Het Interoperabiliteitsmodel 
 

 
 

Bovenstaand interoperabiliteitsmodel (NICTIZ) wordt in Nederland vaak gebruikt bij digitale 

transmurale gegevensuitwisseling. Gedachte is dat er aandacht moet zijn voor alle lagen van dit 

model om geslaagde realisatie en implementatie van gegevensuitwisseling te bereiken. In H5.2 t/m 

5.6 wordt gerefereerd aan de 6 lagen van dit model. In H5.7 wordt daarnaast nog ingegaan op meer 

algemene implementatieaspecten en H5.8 geeft een samenvatting van de belangrijkste adviezen en 

de voorgestelde vervolgstappen. 

 

5.2 Wet- en regelgeving en Beleid  

5.2.1 Algemeen 

Het gezamenlijke regionale beleid van de ziekenhuizen en ook het beleid van het UMCG is om 

Netwerkzorg maximaal te ondersteunen met digitale gegevensuitwisseling. Hierover zijn afspraken 

op bestuurdersniveau gemaakt. Zo is er een regionaal convenant XDS waarin alle ziekenhuizen die 

zijn aangesloten aan XDS-NN onderling hebben afgesproken dat zij gegevens willen uitwisselen en 

dat de XDS-NN infrastructuur daarvoor een geaccepteerde infrastructuur is. 

 

Uitwisseling via XDS-NN voldoet aan Wet- en regelgeving. Belangrijke onderdelen daarvan zijn: 

• Dat uitwisseling via een uitwisselingsinfrastructuur die gebaseerd is op gegevensbeschikbaarheid 

(pull) alleen mag plaatsvinden op basis van expliciete toestemming van de patiënt. Op dit punt 

en de ervaringen in de Pilot wordt verder ingegaan in H5.2.2. 

• Dat digitale uitwisseling alleen mag plaatsvinden op basis van bsn van de patiënt waarbij de 

instelling die gegevens beschikbaar stelt een gevalideerde bsn moet hebben van de patiënt en 

de opvragende instelling minimaal een geverifieerd bsn van dezelfde patiënt. Hierover meer in 

H5.2.3 
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In 2016 en 2017 is door het UMCG een risicoanalyse uitgevoerd op de XDS-infrastructuur vanuit het 

UMCG-perspectief. De uitkomst was positief en heeft tot enkele kleine aanpassingen geleid in 

inrichting en gebruik, waarmee de laatste risico’s grotendeels zijn afgedekt.  

 

Op inrichting en gebruik van de XDS-NN infrastructuur conform Wet- en regelgeving wordt ook 

toegezien door de zogenaamde regionale Privacy-commissie XDS. Deze wordt voorgezeten door 

GERRIT en de Functionarissen Gegevensbescherming/Privacy-officers van alle betrokken 

ziekenhuizen nemen deel.  

 

5.2.2 Patiënttoestemming 

Uitwisseling op basis van ‘beschikbaar stellen van gegevens voor later gebruik’ (zoals via XDS het 

geval is) vereist vanuit de wet expliciete toestemming. Ook als het wordt ingezet in een 

verwijssituatie waarin in wezen impliciete toestemming van toepassing is. 

In o.a. Martini, UMCG en ook MCL Leeuwarden) wordt die expliciete toestemming aan elke patiënt 

gevraagd en ook vastgelegd in het EPD. Alleen MCL en UMCG maken deze toestemming ook 

automatisch bekend binnen XDS. Dat betekent dat Martini en Treant de toestemming voorlopig nog 

handmatig in XDS moeten vastleggen. In Martini kan dat gebeuren door te kijken naar de vastgelegde 

expliciete toestemming in HIX. Bij Treant betreft het vastlegging alleen voor gebruik van de gegevens 

bij UMCG, omdat de toestemming alleen wordt gezet vanwege de impliciete toestemming ihkv de 

verwijzing. De geschetste werkwijze voldoet tot nader order voor de beoogde uitwisseling. 

 

Bevinding: Toestemming ontbreekt soms 

In de huidige workflows is het soms onmogelijk om in een instelling de toestemming gevraagd te 

hebben, bijvoorbeeld bij een regionaal MDO (patiënt is dan soms helemaal niet in het UMCG 

geweest). Of de patiënt is wel in het UMCG geweest, maar de toestemmingsvraag is niet gesteld. Dit 

kan bijvoorbeeld omdat het een patiënt is die al lang in behandeling is in het UMCG en alleen voor 

herhaalbezoeken komt. In dat geval worden de patiënten wel eens gemist omdat ze niet langs de 

balie binnen hoeven te komen.  

 

Er is dan dus niet altijd toestemming terwijl wel duidelijk is dat de vastgelegde gegevens (bijv. een 

MDO-verslag) gezien het proces beschikbaar mogen worden gesteld aan de behandelende instelling.  

 

Zolang nog geen centraal toestemmingsregister beschikbaar is (zie de volgende Bevinding) moet 

gebruik gemaakt worden van de methoden die nu beschikbaar zijn. In Epic bestaat de mogelijkheid 

tot het registreren van een ‘tijdelijke toestemming’. Daarbij kan worden vastgelegd wat de reden was 

van deze tijdelijke toestemming en die blijft bewaard. De ‘tijdelijke toestemming’ maakt het mogelijk 

dat de UMCG-gegevens gedurende maximaal 48 uur (vandaag en morgen) kunnen worden ingezien. 

Dit werkte al voor onderlinge uitwisseling tussen ziekenhuizen met het EPD van Epic en per 

september 2021 werkt dit ook door in XDS-NN. Dit kan ingezet worden ten behoeve van bijvoorbeeld 

het raadplegen van UMCG-gegevens in geval van spoed of het raadplegen van een MDO-verslag.  

 

Advies 1: In overleg met de FG in het UMCG vaststellen in welke situaties de ‘tijdelijke toestemming’ 

ingezet mag worden en dit goed communiceren naar die UMCG-afdelingen die in geval van 

verwijzen/samenwerking met Martini en Treant de XDS-werkwijze afdelings-breed gaan gebruiken. 
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Uitvoering: VIPP5 Module 3 en UMCG Programma DGU (opschaling) 

 

Bevinding: Behoefte aan een landelijke toestemmingsregistratie (MITZ)  

Genoemde knelpunten zouden structureel opgelost kunnen worden wanneer toestemming landelijk 

centraal vastgelegd wordt, zodat eenmalig toestemming verleend hoeft te worden voor het 

beschikbaar stellen van betrokken behandelaars in een zorgketen, ongeacht de instelling van waaruit 

zij betrokken zijn. Binnen het programma Mitz wordt hierin momenteel voorzien, waarbij de 

verwachting is dat dit over enkele jaren beschikbaar zal zijn.  

 

Advies 2: Door het UMCG wordt samen met de andere NN-ziekenhuizen en andere zorginstellingen 

al gewerkt aan toekomstige aansluiting aan MITZ onder de noemer ‘MITZ aansluitcoalitie’. Hierbij is 

RIVO Noord betrokken. Continueren. 

 

Uitvoering: RIVO (en GERRIT en VIPP5 Module 3 en alle ziekenhuizen) 

 

5.2.3 BSN-problematiek 

 

Als gezegd mag digitale uitwisseling alleen plaatsvinden op basis van bsn van de patiënt, waarbij de 

instelling die gegevens beschikbaar stelt een gevalideerde bsn moet hebben van de patiënt en de 

opvragende instelling minimaal een geverifieerd bsn van dezelfde patiënt.  

 

In de praktijk is de implementatie hiervan om verschillende redenen lastig: 

• Niet elke patiënt heeft een bsn, denk aan pasgeborenen en niet-Nederlanders, terwijl 

gegevensuitwisseling wel gewenst is 

• In spoedsituaties kan het voorkomen dat noch validatie noch verificatie van de bsn heeft kunnen 

plaatsvinden, , terwijl gegevensuitwisseling wel gewenst is 

• De EPD’s in de zorginstellingen zijn niet uniform ingericht. Zo gebruikt het UMCG in het EPD op 

dit moment de status geverifieerd voor wat eigenlijk gevalideerd is en de échte status 

geverifieerd ontbreekt.  

• Ook de uitwisselingssystemen zijn niet uniform ingericht. Zo zijn er uitwisselingssystemen (tot 

dusver ook XDS-NN) waarin uitwisseling mogelijk is op basis van andere identificerende 

patiëntgegevens dan de bsn. En andere uitwisselingssystemen houden zich strikt aan regels, bijv. 

CS ZP en ook XDS bij landelijke opschaling. 

 

Verwachting is dat de genoemde richtlijn blijft gelden en ook strikter wordt gehandhaafd bij 

landelijke opschaling van gegevensuitwisseling. Dit betekent ook direct dat er regelmatig 

uitzonderingssituaties zullen optreden waarin digitale uitwisseling op de reguliere manier niet 

mogelijk is. Wat er in de praktijk op neer zal komen dat verwijsgegevens al dan niet digitaal worden 

opgestuurd (dus niet gedeeld via een uitwisselingssysteem) ook als de bsn ontbreekt.  

 

Bevinding: huidige inrichting in EPD’s en XDS NN mbt bsn voldoet (meestal) 

https://www.programma-otv.nl/over-mitz/
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De huidige inrichting van de betrokken EPD’s in combinatie met XDS-NN voldoet grotendeels. 

Uitwisseling kan voldoende plaatsvinden. Uitzondering is de situatie waarbij van een nieuwe UMCG-

patiënt het UMCG-dossier moet worden gedeeld, terwijl de patiënt niet in het UMCG is geweest. Er is 

dan geen bsn en trouwens ook geen toestemming (zie ook hiervoor bij H5.2.2). In die situatie is de 

UMCG Patiëntsamenvatting niet beschikbaar en moet worden teruggevallen op mail of anders.  

 

Advies 3: Regionaal en in de ziekenhuizen steeds de landelijke ontwikkelingen mbt het gebruik van 

de bsn in digitale gegevensuitwisseling volgen en waar mogelijk hierop anticiperen.  

 

Uitvoering: VIPP5 Module 3 en GERRIT en RIVO en alle ziekenhuizen 

 

NB. Eerste voorbeeld hiervan is recent opgetreden bij het koppelen van XDS-NN aan XDS UMCU 

(Landelijke project TWIIN KNOOP.). Daarbij is het niet meer mogelijk zonder bsn gegevens 

beschikbaar te stellen of in te zien. Dit vergt in ieder geval aan UMCG-zijde een aanpassing in het 

moment van bekend maken van een bsn in XDS-NN.  

 

5.3 Het zorgproces  
 
Het verwijsproces van- en naar het UMCG stond centraal binnen zowel oncologie als Hartnet. 

Daaraan zijn later voor beide de aanmelding voor het MDO aan toegevoegd. In de praktijk bleek dat 

verwijzen door het UMCG naar de regio beperkt plaatsvond. Ook is het spoedproces toegevoegd aan 

de pilot, met twee hoofdprocessen: ten eerste het proces waarin patiënten vanuit de SEH’s van 

UMCG en Martini over en weer verwezen worden, ten tweede het proces waarin bij aankomst van 

de patiënt op de SEH van het ene ziekenhuis blijkt dat de patiënt een relevant dossier bezit in het 

andere ziekenhuis.  

 

De belangrijkste gebruikersgroepen in de pilot waren de medische administraties en casemanagers. 

Zij spelen een centrale rol in het verwijsproces en in het MDO-proces.  

 

Achtergrond: Medische administratie en casemanagers 

Medische administraties en casemanagers zijn veelal verantwoordelijk voor het ondersteunen van de 
arts in het volledig versturen van een verwijzing en ook voor het volledig ontvangen van een 
verwijzing en het regelen van de daarbij horende logistiek zoals het plannen van een afspraak of het 
inplannen van de patiënt op een MDO. Daarbij hoort ook de check op compleetheid van alle relevante 
informatie en dit vanuit het verwijzende ziekenhuis toevoegen aan de verwijzing cq als ontvanger van 
een verwijzing de ontvangen cq raadpleegbare verwijs informatie dusdanig organiseren dat de arts 
dit eenvoudig terug kan vinden in het EPD van het ziekenhuis.  

5.3.1 Oude werkwijze Hartnet 

Voorafgaand aan de pilot werd binnen Hartnet al een regionaal gestandaardiseerde werkwijze 
gehanteerd voor verwijzen. Uitgangspunt was daarbij het mailen van de verwijsbrief in combinatie 
met een standaard verwijsdocument met specifieke verwijsinformatie. Afhankelijk van het 
verwijzende ziekenhuis werden aanvullende gegevens zoals resultaten van functieonderzoek op 
verschillende manieren toegestuurd variërend van papier, bijlage in de mail en fax tot Sharefile en 
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We Transfer. Bij een incomplete verwijs-set was er regelmatig telefonisch contact rond een 
verwijzing. 

5.3.2 Oude werkwijze Oncologie 

Binnen oncologie vond verwijzen MARTINI- UMCG van slokdarm/maag patiënten plaats op basis van 

het mailen van een verwijsbrief. De aanmelding van slokdarm-/ maagpatiënten voor het MDO verliep 

op basis van een gestandaardiseerd MDO-format. In beide processen werd het document bij het 

UMCG aangeleverd in combinatie met relevante aanvullende documenten (verslagen, uitslagen). 

Belangrijk nadeel daarvan was het vaak ontbreken van de juiste bijlagen. Bij incomplete 

verwijsgegevens was er regelmatig, soms meerdere keren per patiënt, telefonisch contact rond een 

verwijzing. 

5.3.3 Oude werkwijze Spoed 

Als gezegd betreft het bij Spoed twee situaties. Ten eerste worden patiënten vanuit de SEH’s van 

UMCG en Martini over en weer verwezen. Ten tweede komt het voor dat bij aankomst van de 

patiënt op de SEH van het ene ziekenhuis blijkt dat de patiënt een relevant dossier bezit in het 

andere ziekenhuis. De werkwijze is in beide gevallen dat de medische over en weer contact opneemt, 

veelal telefonisch, met het verzoek aan het andere ziekenhuis om relevante patiëntgegevens op te 

sturen. 

5.3.4 Nieuw generiek verwijsproces  

Bij gebruik van XDS binnen het verwijsproces is het van belang te bedenken dat er altijd een trigger 

moet zijn om de samenvatting op XDS te raadplegen (notified pull). Dit kan een reguliere mail zijn, 

maar ook een mail opgesteld via Forview waarin een directe link opgenomen is naar de betreffende 

patiënt en het relevante document binnen XDS-NN.  

 

Binnen de huidige pilot processen wordt een email verstuurd waarin de verwijzing van de patiënt 

aangekondigd wordt. Daarin wordt minimale patiëntinformatie verstrekt en wordt verwezen naar 

beschikbaarheid van de samenvatting en eventuele andere gegevens in XDS-NN.  

 

NB: er dient altijd een verwijsbrief ten grondslag te liggen aan een verwijzing, pas dan kan het 

zorgtraject van de ontvangende instelling opgestart worden. Het bijvoorbeeld “alvast verwijzen op 

basis van een conclusie van een MDO” is niet mogelijk.  

 

Binnen oncologie is ervoor gekozen om de verwijsbrief, ook wanneer deze onderdeel uitmaakt van 

de samenvatting, voorlopig ook als bijlage aan de mail toe te voegen. 

   

5.3.4.1 Verwijzen van Martini Ziekenhuis naar UMCG 

  

Verwijsbrief opstellen

Genereren 
samenvatting en 
aanmelden aan 

XDS

Versturen mail tbv 
verwijzing
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De samenvatting van Martini wordt gegenereerd op basis van een sjabloon. Dit sjabloon is 

gemodelleerd naar de BgZ met altijd als extra de relevante brieven. Het is mogelijk sjablonen te 

maken voor specifieke afdelingen. Hierin is door gebruikers van een afdeling vastgesteld welke delen 

van het dossier minimaal moeten voorkomen in de samenvatting. Een gebruiker van HIX moet als 

handmatige stap in het proces aangeven dat de samenvatting moet worden aangemeld, maar daarna 

is het genereren van de samenvatting op basis van het sjabloon en het aanmelden aan XDS-NN een 

geautomatiseerd proces.  

 

Optioneel kunnen losse pdf-documenten handmatig toegevoegd worden aan XDS. 

 

Vanuit de XDS-viewer wordt door de eindgebruiker een mail gegenereerd met daarin een link naar 

de juiste patiënt in de viewer. Bijlagen kunnen worden toegevoegd en de mailtekst kan worden 

aangepast. Daarna wordt de mail verstuurd. 

5.3.4.2 Verwijzen van Treant naar UMCG 

 

De samenvatting van Treant ihkv Hartnet wordt nu nog samengesteld door benodigde documenten 

te printen en daarna te scannen naar één samenvattings-pdf. Eerste pagina daarvan is het Hartnet 

(standaard) verwijsdocument, daarna volgen de relevante documenten en de verwijsbrief. De 

samenvatting wordt handmatig geüpload naar XDS. 

 

Optioneel kunnen losse pdf-documenten handmatig toegevoegd worden aan XDS. 

Vanuit de XDS-viewer wordt door de eindgebruiker een mail gegenereerd met daarin een link naar 

de juiste patiënt in de viewer.  Bijlagen kunnen worden toegevoegd en de mailtekst kan worden 

aangepast. Daarna wordt de mail verstuurd. 

 

In Treant is functionaliteit voorhanden, analoog aan Martini, waarmee op basis van een sjabloon een 

samenvatting kan worden gegenereerd. Dit sjabloon is gemodelleerd naar de BgZ met altijd als extra 

de brieven. Een Nexus-gebruiker kan dit handmatig initiëren. De samenvatting wordt daarna 

gegenereerd en lokaal opgeslagen. De samenvatting moet daarna handmatig worden geüpload naar 

XDS. In overleg tussen de hartafdelingen van Treant en UMCG wordt nog gewerkt aan het verbeteren 

van de inhoud van deze samenvatting (zie H5.4). 

5.3.4.3 Verwijzen van UMCG naar regio 

Binnen de processen uit de pilotsetting kwamen verwijzingen vanuit het UMCG vrijwel niet voor. Wel 

kunnen de processtappen beschreven worden. Cruciaal hierin is patiënttoestemming binnen Epic. De 

samenvatting is altijd on demand beschikbaar binnen XDS indien binnen het EPD de toestemming 

voor het delen van gegevens vastgelegd is in Epic. De samenvatting toont een selectie van gegevens 

conform de Care Everywhere patientsummary van Epic, bestaande uit dossiersamenvatting (zie ook 

Verwijsbrief 
opstellen

Genereren 
samenvatting 

Nexus

Uploaden 
naar XDS

Versturen 
mail tbv 

verwijzing
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H5.4) en contactsamenvattingen. Doordat op dit moment geen brieven ontsloten worden naar XDS 

wordt de verwijsbrief uit het UMCG altijd als bijlage van de email verzonden.  

 

5.3.4.4 Ontvangen verwijzing van Treant en Martini 

Bij ontvangst van een verwijzing kan hetzij de verwijsbrief, hetzij de patiëntsamenvatting, hetzij 

beiden worden opgeslagen in het EPD van het UMCG. De verwijzing wordt verder afgehandeld als 

altijd: triage, afspraak maken enz. 

 

5.3.4.5 Ontvangen verwijzing van UMCG 

Bij ontvangst van een verwijzing uit UMCG in Martini en Treant kan de verwijsbrief, als bijlage van de 

email, opgeslagen worden in het EPD van het ontvangende ziekenhuis. De samenvatting kan 

momenteel niet gedownload worden (dit resulteert in een onleesbaar XML-document). Daardoor is 

copy/paste momenteel de enige manier om gegevens over te nemen. Na uitvoering van Advies 22 is 

het mogelijk om de samenvatting van het UMCG als PDF/A te downloaden.  Als de brieven van het 

UMCG in XDS-NN gaan worden aangemeld, zie Advies 9, zal de verwijsbrief ook altijd aanwezig zijn  in 

XDS-NN en hoeft deze dus niet meer te worden meegestuurd met de verwijsmail.  

 
Alle bevindingen en adviezen mbt de Processen  
 
Bevinding: De nieuwe werkwijze werkt! 
De in dit hoofdstuk beschreven nieuwe werkwijze ‘Verwijzen per email en de verwijsgegevens in XDS’ 
werkt in de praktijk naar tevredenheid. 
 

Advies 4: Vaststellen dat de nieuwe werkwijze voldoet en voorlopig gehanteerd kan worden  
 
Uitvoering: NVT  

 
Bevinding: De nieuwe werkwijze is opschaalbaar 

De nieuwe werkwijze is opschaalbaar voor andere afdelingen van Martini en Treant bij de 

verwijzingen naar UMCG. Later ook Ommelander/OZG aanhaken (zie ook Advies 29). 

 

Advies 5: Uitwerken opschalingsplan onder regie van Programma DGU en natuurlijk in afstemming 

met Martini en Treant (en later ook OZG).  

 

Uitvoering: UMCG Programma DGU (opschaling) iom Martini 

 

 

Verwijsbrief opstellen
Samenvatting XDS on 
demand beschikbaar

Versturen mail tbv 
verwijzing

Ontvangen email Raadplegen XDS
Opslaan verwijsbrief + 
samenvatting in EPD
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Bevinding: Genereren van een verwijs-email vanuit Forview met link naar de patiënt helpt. 

Dit is een vorm van Notified pull, ofwel de verwijzing is een email-notificatie, waarna de 

bijbehorende gegevens opgehaald (pull) kunnen worden uit XDS-NN. Toelichting: De huidige 

implementatie van XDS is niet geschikt om te verwijzen in de zin van een digitale order die direct kan 

landen in een EPD. Er is wel een mogelijkheid om vanuit de aangemelde/beschikbare gegevens in 

XDS-NN een mail te genereren met daarin een link naar de Forview én de juiste patiënt in Forview. 

 

Advies 6: Bij verdere implementatie en opschaling in de basis bij verwijzen de email-mogelijkheid van 
de Forview te gebruiken. Afhankelijk van de afspraken per afdeling besluiten of wel of niet aan deze 
email een verwijsbrief en/of een ander verwijsdocument moet worden toegevoegd.  
 
Uitvoering: UMCG Programma DGU (opschaling) 

 

Bevinding: Starten met goed gebruik UMCG-gegevens in XDS-NN bij verwijzen naar Martini/Treant 

De gegevens van UMCG zijn beschikbaar en met het gebruik van die gegevens is nog maar beperkt 

ervaring opgedaan. Daarom actief een pilot starten. Als de UMCG-brieven op korte termijn 

beschikbaar komen ( Q4 2021) dan valt te overwegen om daarop te wachten, immers dit maakt de 

beschikbare gegevensset in XDS-NN compleet.  

 

Advies 7: In pilotsituatie (Oncologie en Hartnet) het daadwerkelijke gebruik van de UMCG-gegevens 

gaan uitproberen. Daarbij eerst besluiten of wel/niet moet worden gewacht op de mogelijkheid om 

vanuit het UMCG standaard de brieven aan XDS-NN aan te melden (Advies 9). Na de pilot besluiten 

of dit ook opgeschaald kan gaan worden.  

 

Uitvoering: VIPP5 Module 3 (iom GERRIT en de ziekenhuizen) 

 

Bevinding: De pilot bij de Spoedafdelingen van Martini en UMCG is gestagneerd 

De beoogde pilot met de Spoedafdelingen is stil komen te liggen om twee redenen: 

• Toestemming was niet altijd aanwezig en de tijdelijke toestemming werkte nog niet goed. 

Daardoor konden regelmatig de UMCG-gegevens niet ingezien worden bij Martini. 

• Implementatie bij de SEH van Martini niet volledig. Niet bij alle verwijzingen naar UMCG werd 

vanuit Martini de patiëntsamenvatting beschikbaar gesteld.   

 

Advies 8: De pilot met de Spoedafdelingen van UMCG en Martini vlottrekken 

Na instructie van de mogelijkheden van de ‘tijdelijke toestemming’ bij de SEH van het UMCG en na 

instructie van de medewerkers van de SEH in Martini afspreken vanaf welk moment de pilot weer 

gaat starten. Dan monitoren en in overleg definitief gaan gebruiken in de praktijk. 

 

Uitvoering: VIPP5 Module 3 (iom GERRIT en de ziekenhuizen) 

 

 

Achtergrond: Mogelijke manieren om te verwijzen tussen ziekenhuizen  

In Nederland verlopen zo goed als alle verwijzingen van de huisarts naar een ziekenhuis met de 
applicatie Zorgdomein. Als het gaat om verwijzen tussen ziekenhuizen (2de en 3de lijn) is in Nederland 
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nog volstrekt niet duidelijk hoe de uiteindelijke situatie zal zijn. Momenteel wordt nog vaak verwezen 
met fax en ook meer en meer per (secure) email, waarbij eventueel de benodigde verwijsgegevens als 
bijlage met de email worden meegestuurd. De richting gekozen in de pilot voldoet voorlopig, wellicht 
op termijn te vervangen door een digitaal verwijsbericht (verwijsorder) . 
 
Er  zijn in Nederland grofweg drie hoofdrichtingen te onderkennen rond verwijzen tussen 2de/3de lijn: 
 
1. Verwijzen via (secure) email (met de verwijsgegevens bijv. bij de mail/via XDS/met Filetransfer 

etc.). De werkwijze met de gegevens via XDS is gehanteerd in de pilot. De email kan worden 

geminimaliseerd als de verwijsgegevens cq het regionaal/landelijk dossier van de patiënt 

beschikbaar zijn in bijv. XDS. Nadeel is dat de afhandeling van de email in het EPD (triage en 

plannen afspraken etc) alleen kan gebeuren door de gegevens handmatig over te nemen in het 

EPD. 

 

2. Verwijzen met IHE-XDR. Dit is een internationale open standaard voor berichtuitwisseling. Zowel 

Chipsoft Zorgplatform als Epic (Care Everywhere) ondersteunen deze standaard en er zijn intussen 

enkele voorbeelden waarbij in de praktijk obv XDR wordt verwezen tussen ziekenhuizen, bijv. 

intern binnen het CS ZP en in Friesland in de pilot tussen Epic en CS ZP. Voordeel van deze 

werkwijze is dat de verwijzing direct in een EPD kan landen en daar kan aansluiten op 

triage/plannings-workflow (werklijst). Ook is het mogelijk om enkele gegevens die verplicht zijn 

bij het plannen van vervolgzorg (AGB-code van de verwijzer) zodanig op te nemen in het 

verwijsbericht dat deze ook direct goed in het EPD landen. 

 

3. Verwijzen met Zorgdomein (en evt. nieuwe verwijsoplossingen bijv. van Vecozo). Zorgdomein 

werkt al voor huisartsenverwijzingen. Dat betekent dat alle ziekenhuis EPD’s een werkende 

interface hebben waarop de digitale Zorgdomein-verwijzingen kunnen binnenkomen. Voorlopig 

lijkt Zorgdomein echter beperkt te blijven tot de eerstelijnsverwijzingen naar de 2de/3de lijn 

(ziekenhuizen).  

 

Zie ook: http://www.landelijkdoorverwijzen.nl/publicaties/berichtstandaarden.pdf 

 

 

5.4 De informatie: analyse van de uitgewisselde gegevens  

 

5.4.1 Algemeen 

Gegevens in XDS-NN zijn zichtbaar in de zogenaamde Forview, dit is een regionaal in alle 

ziekenhuizen beschikbare XDS-viewer, geleverd door GERRIT als onderdeel van de totale XDS-

infrastructuur.  Uitwisseling van radiologiebeelden via XDS-NN is in Noord-Nederland al sinds 2017 

de standaard. De beelden zijn te zien onder het tabblad ‘Beeldvorming’. In de afgelopen jaren zijn de 

radiologieverslagen van alle deelnemende ziekenhuizen toegevoegd, deze staan onder ‘Verslagen’. In 

aanvulling hierop is in de huidige pilot ervaring opgedaan met het uitwisselen/ beschikbaar stellen 

van de patiëntsamenvatting. Alle aan XDS aangemelde samenvattingen worden binnen Forview 

getoond onder het tabblad ‘Samenvatting’. De door het UMCG gedeelde contactsamenvattingen 

worden getoond onder het tabblad ‘Notities’ (Figuur 1). Andere handmatig aangemelde 

documenttypen (H5.4.5) worden weergegeven onder ‘Overige documenten’. 

http://www.landelijkdoorverwijzen.nl/publicaties/berichtstandaarden.pdf
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Figuur 1: Tabbladen XDS (Forview) 

Tijdens de pilot is gekeken naar de inhoud van de beschikbare patiëntsamenvattingen en naar de 

relatie met de de BgZ en de BgZ-zib's. Verder is gekeken naar de bruikbaarheid van de gegevens in 

het zorgproces.  

 

5.4.2 Inhoud UMCG-samenvatting 

Als gezegd bij punt 1 van de Resultaten is in Epic voor de uitwisseling met andere ziekenhuizen een 

patiëntsamenvatting beschikbaar naar model van het Continuity of Care Record (CCR). Aanvullend 

heeft Epic per contact van de patiënt een contactsamenvatting beschikbaar met daarin ook 

informatie als notities, OK-verslagen, MDO-verslagen en ontslagsamenvattingen. Als gezegd lijkt de 

Epic Patientsummary op de BgZ, beide zijn uitgegaan van de CCR.  

 
 
Getoonde gegevens 
De UMCG-samenvatting die wordt gedeeld zowel rechtstreeks met de andere Epic-ziekenhuizen 

(Care Everywhere) als ook via XDS-NN bevat de volgende secties: 

 

• Persoonsgegevens 

• Allergieën 

• Huidige medicatie 

• Actieve problemen 

• Gesloten problemen 

• Contacten van de afgelopen 3 maanden 

• Chirurgische voorgeschiedenis 

• Medische voorgeschiedenis 

• Familieanamnese 

• Sociale anamnese 

• Verloskundige voorgeschiedenis 

• Samenvatting VK-zorgtraject 

• Geboortegeschiedenis 

• Informatie groeicurve 

• Meest recente vitale parameters 

• Implantaten 

• Behandelplan 

• Verrichtingen 

• Labuitslagen van de afgelopen 3 maanden  

• Wilsverklaringen 

 
De UMCG-contactsamenvattingen bevatten oa: 
 

• Poliklinische notities 

• Klinische notities arts 

• Verpleegkundige notities 

• Ontslagsamenvattingen 

• Endoscopieverslagen 

• PA-verslagen 

• Radiologieverslagen 

• MDO-verslagen 

• Anesthesieverslagen 

• Operatieverslagen 

 
 

Bevinding: Correspondentie van UMCG ontbreekt 

In de vanuit het UMCG gedeelde gegevens worden geen brieven meegestuurd. Dit wordt gezien als 

een gemis.  
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Advies 9: Toevoegen van de brieven aan de via XDS gedeelde gegevens. Alle in het EPD gemaakte 

brieven worden in afschrift elektronisch verstuurd naar de huisarts (Zorgmail). Het lijkt mogelijk 

ervoor te zorgen dat deze brieven parallel ook worden aangemeld aan XDS. Realiseren op zo kort 

mogelijke termijn. 

 

Uitvoering: VIPP5 Module 3  

 

Bevinding: Het aantal contactsamenvattingen is groot 

Het overzicht met contactsamenvatting kan lang en onoverzichtelijk zijn. Bij analyse is gebleken dat 

een deel van de contactensamenvatting niet relevant is voor het zorgproces en filtering daarom 

noodzakelijk is  

 

Advies 10: Filteren van de contactsamenvattingen op contacttypes (comform Epic Catalyst 

programma), alle niet zorg-relevante contacten uit het overzicht filteren. Realiseren op zo kort 

mogelijke termijn. 

 

Uitvoering: VIPP5 Module 3  

 

Achtergrond: Leverancier Epic en de brief (correspondentie) 
 
Zorgverleners geven aan dat uitwisseling van discrete data, bijvoorbeeld meetwaarden, belangrijk is, 

maar dat daarnaast de ‘narrative’, het verhaal van de collega-zorgverlener in een andere 

zorginstelling onmisbaar is. Veelal wordt die narrative in een EPD vastgelegd in de vorm van notities. 

Notities maken geen onderdeel uit van de BgZ/patiëntsamenvatting. In Nederland is in het verleden 

wel gesproken over het toevoegen van een ‘Notitie-zib’ aan de BgZ, o.a. op voorspraak van 

leverancier Epic, maar dit heeft niet geleid tot een aanpassing van de BgZ-standaard. Dit betekent 

dus dat uitwisseling/beschikbaarheid van sec de BgZ niet voldoende is om de continuïteit van zorg te 

borgen en ook niet om bij toekomstige raadpleging een voldoende compleet overzicht te krijgen van 

het dossier van de patiënt in een zorginstelling. 

 

In Nederland heeft men besloten dit onderkende issue vooralsnog op te lossen door landelijk de 

brieven ook uit te gaan wisselen. Dit is bijvoorbeeld onderdeel van VIPP5 Module 3. Dit is een logische 

gedachte, want in de brieven van de arts worden veelal de meest relevantie notities opgenomen.  

 

In de Amerikaanse zorg speelt de ‘brief’ geen rol en Epic heeft van oudsher in de software de behoefte 

aan uitwisselen/beschikbaarheid van de narrative opgelost door naast de patiëntsamenvatting één of 

meer contactsamenvattingen te delen. Hierin zijn alle narratives aanwezig variërend van notities tot 

OK-verslagen.  

 

Omdat de Nederlandse markt erom vraagt is Epic de software aan het uitbreiden met de mogelijkheid 

ook brieven te delen. Die software is in november 2022 gereed. Op dat moment zouden ook de 

brieven van het UMCG zichtbaar worden in XDS-NN. Het lijkt mogelijk dit in het UMCG te versnellen, 

zonder dat de software-aanpassing van Epic daarvoor nodig is. 
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Bevinding: Vinden van de juiste informatie in de Contactsamenvattingen is lastig 

Omdat een patiënt in de tijd veel verschillende contactsamenvattingen kan hebben van verschillend 

type, is het vinden van de juiste notitie of het juiste verslag niet altijd eenvoudig. Aan de getoonde 

gegevens en de wijze waarop deze getoond worden kan echter niet iets gewijzigd worden, dus goede 

instructie en instructiemateriaal zijn belangrijk.  

 

Advies 11: Een duidelijke handleiding/instructie is nodig. De in de pilot gerealiseerde handleiding 

(Bijlage 6) is daarvoor een goede aanzet. Deze gebruiken en op basis van feedback uit de praktijk 

verbeteren. 

 

Uitvoering: UMCG Programma DGU (opschaling) 

 

Advies 12: Bij verdere opschaling de gebruikers goed instrueren. Dit kan ‘train de trainer’, dus door 

enkele super-users van een afdeling te instrueren en deze de andere mensen op de afdeling te laten 

instrueren. Instructie kan in ca. een half uur. Zie ook H5.7. 

 

Uitvoering: UMCG Programma DGU (opschaling) 

 

  

Bevinding: Snel springen naar een sectie in de samenvatting kan niet 

De samenvattingen van het UMCG worden binnen XDS-NN getoond als een document. Daarbinnen 

kan wel gezocht worden met <CTRL>F, maar er is geen inhoudsopgave met de mogelijkheid van  

springen naar een sectie en ook geen keuzelijst met sectie-namen waarnaar gesprongen kan worden. 

In de viewer van het EPD van Epic (Hyperspace) is dat wel het geval indien een samenvatting van een 

ander Epic-ziekenhuis is ontvangen. 

 

Advies 13: Onderzoeken of het genereren van een inhoudsopgave bij de UMCG-samenvattingen een 

optie is. Indien dit het geval is, dan realiseren en implementeren. 

 

Uitvoering: VIPP5 Module 3  

 

Bevinding: Vertrouwelijke notities 

In de pilot ontstond discussie of de inhoud van de UMCG-notities wel altijd gedeeld kan worden. In 

principe zijn de notities onderdeel van het dossier en mogen ze gedeeld worden (mits toestemming 

van de patiënt). 

  

Advies 14: Het is van belang om in het UMCG goed te communiceren dat notities worden gedeeld, 

tenzij ze zijn aangemerkt als vertrouwelijk. Dit was al het geval in de Epic-Epic uitwisseling en geldt 

ook voor uitwisseling via XDS-NN. 

 

Uitvoering: VIPP5 Module 3 en UMCG Programma DGU (opschaling) 

 

Bevinding: Einddatum radiotherapie ontbreekt 
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Voortgang therapie tbv netwerkzorg: Voor radiotherapie is het zeer wenselijk dat Martini inzage 

heeft in geplande einddatum behandeling. Deze informatie wordt niet expliciet gedeeld in de 

samenvatting, alleen de geplande behandeldata. Knelpunt is hier dat gewenste informatie in het RT-

systeem (Mosaiq) staat en niet in Epic. Verwachting is dat dit gaat veranderen doordat RT-

statusvoering ook in Epic gaat doen. De planning voor deze migratie is nog niet bekend. 

 

Advies 15: Migratie statusvoering RT in Epic afwachten 

 

Uitvoering: VIPP5 Module 3 en UMCG Programma DGU (opschaling) 

 

Bevinding: MDO-verslag wordt niet altijd getoond 

Contactsamenvattingen zoals MDO of polibezoek worden niet altijd getoond. Oorzaak ligt vaak in het 

feit dat proces in Epic niet afgerond is en daarmee niet gepubliceerd wordt.  

 

Advies 16: Het is cruciaal dat het proces in UMCG afgerond wordt en de MDO notitie in Epic zo snel 

mogelijk status “getekend” krijgt. Afstemmen met de afdelingen in UMCG. 

 

Uitvoering: VIPP5 Module 3 en UMCG Programma DGU (opschaling) 

 

Achtergrond: Kan UMCG straks ook de BgZ delen? 

 

Op dit moment is het technisch al mogelijk voor het UMCG en de andere Epic-huizen om een 

patiëntsamenvatting te delen via XDS in de vorm van de BgZ. Echter deze zou dan slecht gevuld zijn. 

Het project ‘Eenheid van Taal’ zorg voor de juiste acties om de BgZ correct te kunnen vullen. Dit 

betreft een set aan acties, variërend van juiste coderingen en mapping van gegevens tot aan hier en 

daar herinrichting van het EPD én nieuwe werkwijze voor eindgebruikers. 

 

Als er wordt overgestapt naar de BgZ zal dat betekenen dat de contactsamenvattingen ook nog 

steeds gedeeld kunnen worden, maar dan volgens het BgZ CDA-formaat net als de samenvatting(BgZ) 

zelf. Het UMCG voldoet dan dus aan de landelijke afspraken voor uitwisseling (BgZ en brieven) terwijl 

de rijke informatie in de contactsamenvattingen beschikbaar blijft. Of en hoe en waar de 

ontvangende EPD’s in staat zullen zijn om deze contactsamenvattingen goed te tonen moet nader 

worden uitgezocht. 

 

Epic heeft aangegeven tussen Epic-ziekenhuizen voorlopig niet de BgZ te willen gaan uitwisselen. 

Daar blijft het bij de Epic-patiëntsamenvatting en de contactsamenvattingen. Reden is vooral de extra 

functionaliteit die dat biedt, zowel in uitgewisselde gegevens, als in mogelijkheden om gegevens over 

te kunnen nemen in het eigen dossier (reconciliëren).  

 

 

5.4.3 Inhoud Martini-samenvatting 

In Martini is functionaliteit beschikbaar waarbij de eindgebruiker vanuit het HIX actief een 

patiëntsamenvatting kan printen, hetzij de samenvatting kan genereren als PDF/A die automatisch 

wordt aangemeld aan XDS-NN.  
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Getoonde gegevens 

De samenvatting van Martini is gemodelleerd naar de BgZ en heeft daarnaast ook een sectie met de 

Correspondentie van de patiënt. 

 

Gedurende de pilot zijn kleine aanpassingen doorgevoerd in de Martini-samenvatting waardoor 

binnen geen van de use cases nog tekortkomingen geconstateerd werden.  

Het documentformaat van de samenvatting is PDF/A. Hierdoor is het voor de ontvanger mogelijk om: 

- Uit het document te knippen en plakken  

- Het document als geheel of delen daaruit op te slaan in het eigen EPD. 

Conclusie is daarom dat deze samenvatting compleet is voor het doel waarvoor hij in de pilot 

uitgewisseld is.  

 

Bevinding: Samenvatting Martini standaardiseren 

Doordat gebruik gemaakt wordt van sjablonen die gedefinieerd worden op basis 

ziektebeeld/specialisme, zijn de samenvattingen altijd volledig gebleken tijdens de pilot. Wel is het 

goed mogelijk dat wanneer een samenvatting op een later moment geraadpleegd wordt ten behoeve 

van een ander ziektebeeld/specialisme dan waarvoor deze aangemaakt is, ongemerkt gegevens 

achterwege blijven die mogelijk wel relevant zijn. 

 

Advies 17: Voor een snelle opschaling binnen Martini zou meer standaardisatie in het sjabloon 

wenselijk zijn. Uitgangspunt daarbij zou kunnen zijn om zo weinig mogelijk informatie weg te laten. 

Afstemmen en regelen met Martini. 

 

Uitvoering: VIPP5 Module 3 en Martini) 

 

Bevinding: Inhoudsopgave van de PDF/A biedt meerwaarde 

De gegenereerde samenvatting heeft een PDF-inhoudsopgave. Deze is zowel te gebruiken binnen de 

viewer van XDS-NN, als binnen het EPD (na download uit XDS en upload in het EPD). Dit laatste mits 

het EPD een goede PDF-viewer heeft geïntegreerd. Omdat de samenvatting een groot document kan 

zijn, blijkt in de praktijk dat deze inhoudsopgave van grote meerwaarde is. 

 

 

5.4.4 Inhoud Treant samenvatting 

In Treant is in de pilot gewerkt met een patiëntsamenvatting ‘oude stijl’. Dat houdt in dat de 

Medische administratie de samenvatting maakt door verschillende dossier-onderdelen, waaronder 

de relevante correspondentie, te printen en samen te scannen naar één PDF/A. Deze PDF werd 

voorheen als bijlage in een mail verstuurd naar het UMCG. Nu in de pilot dus beschikbaar gesteld via 

XDS-NN.  

 

Inmiddels is bij Treant ook is functionaliteit beschikbaar vergelijkbaar aan die bij Martini, waarbij de 

eindgebruiker vanuit het Nexus-EPD actief een patiëntsamenvatting kan printen, hetzij de 

samenvatting kan genereren als PDF/A, inclusief inhoudsopgave. Daarmee is de weergave binnen 
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Forview identiek aan die van Martini. Het document moet nog wel handmatig worden aangemeld in 

XDS-NN. 

  

Getoonde gegevens 

De samenvatting ‘oude stijl’ voldoet op zich. Dat deed deze ook al in de situatie dat deze werd 

verstuurd per mail. De samenvatting heeft geen vaste indeling en bevat geen inhoudsopgave.  

 

Bevinding:  Behoefte aan de nieuwe (één-druk-op-de-knop) samenvatting.  

Er is aan beide zijden behoefte om over te stappen naar de nieuwe (één-druk-op-de-knop) 

samenvatting. Deze samenvatting is volledig gemodelleerd naar de BgZ en heeft daarnaast ook een 

sectie met de Correspondentie van de patiënt. Inmiddels is zeker dat de PDF/A ook gegenereerd kan 

worden met een inhoudsopgave. 

 

Advies 18: Analyseren, (eventueel) optimaliseren, testen en naar productie brengen van de met één-

druk-op-de-knop te genereren samenvatting van Treant. Deze vanaf een afgesproken moment gaan 

gebruiken.  

 

Uitvoering: VIPP5 Module 3 en Treant 

 

 

5.4.5 Documenten los toevoegen 

Ondanks het feit dat een samenvatting veel gegevens bevat bleek tijdens de pilot dat het nog steeds 

noodzakelijk kan zijn extra gegevens toe te voegen en daarmee beschikbaar te stellen. Het is daarom 

mogelijk gemaakt om de volgende documenttypen handmatig toe te voegen aan de reeds aanwezige 

gegevens van een patiënt in XDS-NN:  

• Patiëntsamenvatting 

• MDO-verslag 

• Brief 

• Lab-Uitslag  

• Pathologieverslag 

• Functie onderzoek 

• Overige verslagen 

• Overige verwijsdocumenten 

Een toegevoegd document van het type Patiëntsamenvatting verschijnt onder het tabblad 

‘Samenvatting’. De andere documenttypes komen met vermelding van het type onder het tabblad 

‘Overige Documenten’. Een document dat op deze manier toegevoegd wordt mag de volgende 

extensies hebben: Dcm, Xml, PDF/A, Txt, Jpg, Jpeg. 

 

Bevinding: Toevoegen losse documenten heeft meerwaarde 

Tijdens de pilot is naar voren gekomen, zowel bij Martini als Treant, dat het toevoegen van separate 

documenten meerwaarde heeft. Daar waar de samenvatting samen met de brieven niet toereikend 

is vooreen totale overdracht cq verwijzing kan via dezelfde XDS-infrastructuur de gegevens-set 

gecompleteerd worden. De functionaliteit is nu in productie bij Martini, Treant. Bij UMCG in test. 
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Advies 19: De mogelijkheid om handmatig documenten toe te voegen in productie brengen bij 

UMCG. 

 

Uitvoering: VIPP5 Module 3 (iom GERRIT) 

 

Advies 20: De mogelijkheid om handmatig documenten toe te voegen, in overleg met 

Beleidscommissie XDS, door GERRIT regionaal beschikbaar laten maken, dus in elk aan XDS-NN 

aangesloten ziekenhuis. 

 

Uitvoering: GERRIT (iom VIPP5 Module 3) 

 

5.5 De informatie: hergebruik van gegevens 

 

Achtergrond: Hergebruik-discussie in Nederland 

 

Over het hergebruik van beschikbare/uitgewisselde externe gegevens is in 2020 en 2021 landelijk veel 

discussie geweest n.a.v. de eisen voor hergebruik zoals geldend voor het VIPP5-programma.  

 

Wat is hergebruik eigenlijk 

Ten eerste is er de semantische discussie wat ‘hergebruik’ betekent. In de praktijk wordt hieronder 

verstaan dat van een patiënt beschikbare externe gegevens (na beoordeling) op eenvoudige wijze, 

lees met weinig handelingen, worden overgenomen in het eigen EPD als onderdeel van het dossier 

van de betreffende patiënt. Dit staat ook wel bekend als reconciliëren van externe gegevens. Een 

voordeel hiervan kan zijn dat de gegevens binnen het EPD geïntegreerd getoond kunnen worden en 

dat de gegevens gebruikt kunnen worden bij geautomatiseerde beslisondersteuning. 

 

Bovenstaande betekent ook dat onder hergebruik veelal niet wordt verstaan: het alleen maar 

bekijken van de externe gegevens door een zorgverlener en de informatie vervolgens ‘meenemen’ in 

de medische oordeelvorming en als input voor de verdere behandeling van de patiënt. 

 

Hergebruik en de BgZ 

De eerste gedachte achter de BgZ is dat de ontvanger van de BgZ daarmee in elke vorm van zorg 

voldoende informatie over een patiënt heeft om de zorg te kunnen continueren. De BgZ is niet voor 

niets gebaseerd op de internationale CCR-standaard (Continuity of Care Record). Dit blijkt in de 

praktijk tegen te vallen en daarom is in ieder geval voor de Medisch specialistische zorg in Nederland 

besloten om ook altijd de brieven/correspondentie over de patiënt te willen delen tussen 

zorgverleners. 

 

De tweede gedachte achter de BgZ is dat de gegevens (zibs) in de BgZ dusdanig gestructureerd en 

discreet aanwezig zijn en gebaseerd op landelijke standaarden en codestelsels, dat deze door de 

ontvanger eenvoudig zijn over te nemen in het eigen systeem (EPD), zodat ze onderdeel gaan 

uitmaken van het eigen opgebouwde patiëntdossier. Dit blijkt in de praktijk om allerlei redenen zeer 
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weerbarstig en de ambitie is daarom na brede landelijke discussie en analyse voor de komende 2 a 3 

jaren teruggeschroefd (VIPP5 Module 3) naar investeren in het discreet overnemen van 3 secties (was 

oorspronkelijk 6) van de BgZ, te weten Allergieën, Problemen en Behandelrestricties. Goed om te 

beseffen dat we het dan hebben over 4 van de 28 zibs van de BgZ, waarbij intussen al duidelijk is dat 

het uitwisselen van één van die vier namelijk de zib Wilsverklaringen (naast Behandelaanwijzing de 

tweede zib van de Behandelrestricties) in ieder geval vanuit de Epic EPD’s een probleem wordt en 

waarschijnlijk niet haalbaar is. 

 

Van oudsher zijn we in de ziekenhuizen gewend om patiëntgegevens van andere ziekenhuizen over 

te nemen in de eigen systemen. Ooit werden röntgenfoto’s, verslagen, brieven etc. in een envelop 

verstuurd en indien relevant door het ontvangende ziekenhuis aan de papieren dossiermap 

toegevoegd. Tegenwoordig hebben we het over digitale radiologiebeelden en –verslagen die zijn 

aangeleverd op DVD of via XDS-NN en sinds kort ook (van buiten de regio Noord-Nederland) via het 

landelijke TWIIN-portaal (DVDexit). Deze kunnen als externe beelden worden overgenomen in het 

eigen PACS. Andere documenten, nog steeds soms aangeleverd op papier/fax en de laatste jaren 

meer en meer ook als digitale bijlage bij bijvoorbeeld een verwijs-email of een Zorgdomein- 

verwijzing kunnen worden toegevoegd aan het EPD als extern document. Al dan niet nadat ze eerst 

gescand zijn naar PDF/A. 

 

Bevinding: Gegevens in XDS-NN in formaat PDF/A 

Gegevens die als PDF/A-document beschikbaar zijn in XDS-NN zijn te downloaden naar een lokale 

schijf en daarna te uploaden naar cq importeren in het EPD. In de praktijk is dat ook de gehanteerde 

werkwijze in de pilot. 

 

Dit geldt in het UMCG voor de via XDS-NN ontvangen samenvattingen van Martini en Treant en ook 

voor eventueel handmatig extra toegevoegde documenten. Veelal zijn er in de EPD’s documenttypes 

afgesproken (bijv. Externe verwijsdocumenten) die gebruikt kunnen worden zodat de geïmporteerde 

documenten herkenbaar terug te vinden zijn. 

 

Advies 21: (Optioneel) In de deelnemende ziekenhuizen mogelijk maken dat PDF/A-documenten met 

één druk op de knop geïmporteerd kunnen worden in het EPD vanuit XDS-NN. Dit spaart handelingen 

(downloaden en weer uploaden naar het EPD). Dit is het XDS-NN project bekend onder de naam 

‘Radiologieverslagen Fase 2’. 

 

Uitvoering: GERRIT  

 

Bevinding: Gegevens in XDS-NN in formaat XML 

Gegevens in XDS-NN die aanwezig zijn als XML-document zijn in de Forview  leesbaar zijn omdat er 

een ‘stylesheet’ bij aanwezig is. Deze kunnen nog alleen als XML worden gedownload en zijn dan niet 

meer leesbaar. Dit is het geval bij de UMCG-samenvatting vanuit Epic en ook bij de UMCG-

contactsamenvattingen. Het is ook vaak het geval bij Radiologieverslagen die regionaal worden 

gedeeld. Dat betekent dat in de huidige situatie de enige optie voor overnemen van de leesbare 

versie van die XML is om een schermprint te maken. Dat is onwenselijk. 
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Omdat de verwijsroute van UMCG naar Martini en Treant in de pilot nog niet in productie gebracht is 

dit nu nog niet als duidelijk issue onderkend, maar het is wel een te verwachten issue.  

 

Advies 22: (Noodzakelijk) Regionaal implementeren van de optie om een bestand in XDS-NN met het 

formaat CDA (XML) te exporteren als PDF/A. Dit is het GERRIT-project bekend onder 

‘Radiologieverslagen Fase 2’. 

 

Uitvoering: GERRIT (iom VIPP5 Module 3) 

 

Wat nou als de gegevens in XDS-NN altijd inzichtelijk zijn en blijven?  

Stel dat hergebruik de komende jaren vooral betekent dat de externe gegevens als separate 

documenten worden overgenomen in het eigen EPD? En dat het werkelijk discreet overnemen eerst 

alleen gaat plaatsvinden voor beperkt aantal onderdelen van het dossier, lees: 3 secties van de BgZ? 

Wat is daarvan dan de meerwaarde ten opzichte van beschikbaarheid van dezelfde externe gegevens 

in een goede viewer op die gegevens in een uitwisselingssysteem? Die meerwaarde is vooralsnog 

beperkt. Er zijn dan wel enkele voorwaarden: 

• De gegevens moeten altijd beschikbaar blijven in de regionale infrastructuur. Dat kan op twee 

manieren. Hetzij de gegevens zijn aanwezig als kopie van de gegevens in het Bron-EPD, hetzij de 

gegevens worden telkens opnieuw op het moment dat dat nodig is opgevraagd in het 

bronsysteem, maar ze blijven in de bron. 

• De gegevens moeten in de viewer goed vindbaar zijn. Ofwel de viewer moet een logische 

indeling hebben en een gebruikersinterface waarmee de zorgverlener alle gewenste informatie 

snel kan vinden. Liefst een indeling vergelijkbaar met de kijk op het dossier van de patiënt in het 

eigen EPD. Hier hebben we het over het volwassenheidsniveau van een viewer. Hoe 

configureerbaar is de viewer? Is het mogelijk hierover regionaal of landelijk afspraken te maken 

• De viewer zelf moet eenvoudig en veilig op te starten zijn, het liefst geïntegreerd met en dus op 

te starten vanuit het eigen EPD zonder opnieuw te hoeven aanloggen (Single Sign on) en liefst 

met meenemen van de patiëntcontext, zodat binnen de viewer direct de juiste patiënt wordt 

gevonden. 

• Alle medewerkers die een rol spelen in het zorgproces rond de patiënt zouden toegang moeten 

hebben tot de viewer.  

 

Samenvattend zou je kunnen zeggen dat de noodzaak tot het overnemen van gegevens kleiner wordt 

naarmate alle zorgverleners toegang hebben tot alle externe gegevens in een volwassen met het EPD 

geïntegreerde viewer.  

 

5.6 Applicaties en infrastructuur 
 

Transitiearchitectuur en doelarchitectuur 

In het document Netwerkzorgarchitectuur versie 1.0 (Bijlage 10) is ingegaan op de huidige en op de 

gewenste architectuur (doelarchitectuur). Bij alle ontwikkelingen rond digitale gegevensuitwisseling 

wordt dit document gebruikt als leidraad.  
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In het PID van VIPP5 (Bijlage 11) is uitgelegd dat we voorlopig in de regio een tweesporenbeleid 

zullen volgen. Er wordt enerzijds onder regie van het RIVO vanuit de doelarchitectuur gewerkt aan 

een innovatieve FHIR-gebaseerde regionale zorgviewer ( zie het kader). Daarnaast werken de 

ziekenhuizen ihkv bijvoorbeeld VIPP5 aan implementaties waarbij wordt uitgegaan van een 

zogenaamde transitiearchitectuur (Bijlage 12). In die transitiearchitectuur wordt voortgebouwd op 

de huidige applicaties en infrastructuur en het maximaal benutten van de mogelijkheden daarvan in 

de dagelijkse zorgpraktijk. Dat overigens zonder alle ontwikkelingen rond HL7 FHIR uit het oog te 

verliezen, omdat ook een hybride toekomstige architectuur tot de mogelijkheden behoort.  

  

Ook bij de pilot is uitgegaan van de mogelijkheden van de applicaties die reeds in productie zijn. Dan 

gaat het om de EPD’s te weten Chipsoft HIX bij Martini, het Epic EPD (Hyperspace en Care 

Everywhere) in het UMCG en het Nexus EPD in Treant. En het gaat om de XDS-infrastructuur XDS-NN, 

bestaande uit verschillende componenten van leverancier Philips, waaronder de Forview viewer. 

 

 

Achtergrond: De FHIR-gebaseerde regioviewer 

 

In Noord Nederland wordt onder regie van RIVO-Noord gewerkt aan een FHIR-gebaseerde 

regioviewer. De gedachte is in zoverre vergelijkbaar met de XDS-NN richting dat de gegevens in 

principe aan de bron blijven, of in ieder geval niet noodzakelijk in een uitwisselingplatform worden 

opgeslagen of overgehaald naar het opvragende ziekenhuis. Door te werken met kleine pakketjes met 

discrete en landelijk gestandaardiseerde gegevens (zibs on FHIR) is het in principe mogelijk om de 

regionaal/landelijk beschikbare gegevens op een meer geavanceerde wijze geïntegreerd te tonen dan 

mogelijk is obv de meer document-gebaseerde uitwisseling.  

 

Dit is om verschillende redenen een belangrijke ontwikkeling om in de gaten te houden. Ook landelijk 

wint de uitwisseling obv FHIR namelijk terrein zowel in de uitwisseling tussen zorgverlener en patiënt, 

als tussen zorgverleners onderling. Alle PGO-ontwikkelingen (persoonlijke gezondheidsomgeving), 

met als doel dat de Nederlandse burger in een gezondheids-app gegevens kan verzamelen vanuit 

verschillende zorginstellingen, gaan uit van FHIR-berichten. Een gevolg is dat de ziekenhuis EPD’s toch 

al ontsloten worden via FHIR. Dit kan dan ook gebruikt gaan worden in de zorgverlener-zorgverlener 

uitwisseling. 

 

In de ziekenhuizen is de komende jaren de document-gebaseerde uitwisseling nog niet weg te denken, 

dat geldt ook bij oplossingen van de leveranciers van ziekenhuis-EPD. XDS (van Philips en Enovation), 

Care Everywhere van Epic en het Zorgplatform van Chipsoft zijn vooralsnog de leidende 

uitwisselingsapplicaties en deze gaan nog niet uit van zorgverlener-zorgverlener communicatie obv 

FHIR. Anders is het bijvoorbeeld voor de applicaties van de zelfstandige klinieken (ZKN) waar FHIR de 

voorkeursrichting lijkt te zijn. Hetzelfde geldt voor de geboortezorg, waar het landelijk programma 

BabyConnect sterk inzet op FHIR. 
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Bevinding: Zinvolle digitale gegevensuitwisseling is mogelijk met XDS-NN 

De applicaties in de transitiearchitectuur waaronder XDS-NN ondersteunen gegevensuitwisseling van 

de patiëntsamenvattingen, brieven en andere documenten. Voor radiologiebeelden en –verslagen 

was dat al het geval.  

 

Bevinding: De Forview is geschikt als viewer op de via XDS gedeelde gegevens 

In de pilot bleek dat de Forview in de deelnemende ziekenhuizen zodanig is ingericht dat de 

verschillende beschikbare gegevens goed vindbaar zijn voor eindgebruikers. In de pilot betrof dat 

vooral MMA’s. Zeker in het UMCG is deze gebruikersgroep al bekend met de Forview vanwege de 

uitwisseling van radiologiebeelden. Ook nieuw beschikbare functionaliteit zoals het handmatig 

toevoegen van documenten en het vanuit de Forview genereren van een email met een Forview-link 

bleken in Treant en Martini te voldoen.  

 

Advies 23: De huidige Forview voldoet en er is tot de beschikbaarheid van de FHIR-gebaseerde 

regionale zorgviewer geen noodzaak om te kijken naar alternatieven.  

 

Uitvoering: nvt 

 

Advies 24: Indien door één of meer ziekenhuizen losse brieven gaan worden aangemeld een tabblad 

‘Brieven’ of ‘Correspondentie’ maken. 

 

Uitvoering: VIPP5 Module 3 (iom GERRIT en de ziekenhuizen) 

 

Bevinding: Forview is geschikt voor MMA’s én artsen 

In de pilot is de Forview hoofdzakelijk gebruikt door MMA’s. In het UMCG is na enkele demo’s aan 

artsen de indruk dat de Forview ook geschikt is voor artsen. Dit zou bevestigd kunnen worden in 

demo’s bij artsen van de pilotafdelingen in Martini en Treant. Overigens hebben bij Martini de artsen 

al toegang tot de Forview, het gebruik is echter beperkt. 

 

Advies 25: Na enkele positieve demo’s bij artsen in Martini en Treant en In onderling overleg tussen 

de NN-ziekenhuizen de Forview verder uitrollen bij de afdelingen, zowel bij de MMA’s als bij de 

artsen.  

 

Uitvoering: VIPP5 Module 3 (iom GERRIT en de ziekenhuizen) 

 

Bevinding: Viewer integratie met de EPD’s is gewenst 

De Forview kan op verschillende manieren geïntegreerd worden met de EPD’s. Simpele vorm is 

gebruik maken van Single Sign On, met als voordeel dat niet apart hoeft te worden ingelogd.  

Bij meer geavanceerde integratie wordt de patiëntcontext meegegeven (bsn) waardoor de Forview 

direct wordt opgestart met de juiste patiënt. Voordeel daarvan is dat er een betere controle is op de 

behandelrelatie van de zorgverlener, natuurlijk aangenomen dat die in het EPD is geregeld.  

 

In principe zijn Epic Hyperspace en Chipsoft Zorgplatform in staat om voor de documenten (niet voor 

radiologische beelden) als XDS-viewer te dienen.  
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Advies 26: In de ziekenhuizen van NN zorgen voor maximale integratie van de Forview in de EPD’s, 

hetzij benutten van de mogelijkheden van de aanwezige viewers in de EPD’s om zelf als viewer op de 

XDS-gegevens te functioneren.  

 

Uitvoering: VIPP5 Module 3 (iom GERRIT en de ziekenhuizen) 

 

Bevinding: Gelijke inrichting van de Forview bij alle ziekenhuizen heeft voordelen.  

Uniformiteit van de Forview-inrichting heeft voordelen zowel in het gebruik en de over en weer 

communicatie tussen de medewerkers in de ziekenhuizen, als voor het XDS-beheer bij GERRIT.  

 

Advies 27: Bij gewijzigde en inrichting van de Forview in één van de pilotziekenhuizen in overleg met 

GERRIT zorgen voor uitrol bij alle pilotziekenhuizen en zo snel mogelijk daarna bij alle ziekenhuizen in 

de regio. 

 

Uitvoering: VIPP5 Module 3 (iom GERRIT en de ziekenhuizen) 

 

Bevinding: Chipsoft Zorgplatform   

CS ZP is bij enkele ziekenhuizen al operationeel (TSH, ZNS, AZS) of komt er aan (Martini, WZA) en het 

is belangrijk om dit een goede plaats in de regionale architectuur te geven.  

 

Advies 28: Landelijke ontwikkelingen rond CS ZP en aansluiting aan XDS, c.q. rechtstreekse integratie 

met bijv. Epic in de gaten houden en waar mogelijk bijdragen. Blijven ijveren voor aansluiting van CS 

ZP op XDS(-NN).  

 

Uitvoering: VIPP5 Module 3 (iom GERRIT en RIVO) 

 

Achtergrond: Wat doet Chipsoft met het Chipsoft Zorgplatform? 

 

Veel Chipsoft HIX ziekenhuizen in Nederland hebben in de afgelopen jaren Chipsoft Zorgplatform CS 

ZP geïmplementeerd of gaan dat in de komende jaren doen. Dit CS ZP maakt het voor de aangesloten 

CS-ziekenhuizen mogelijk om onderling de BgZ en de Correspondentie uit te wisselen. In Friesland kan 

dit al bij TSH, ZNS en AZS. Martini en WZA Assen gaan in 2022 CS ZP implementeren.  

Bovendien is een rechtsreeks koppeling gelegd tussen CS ZP en het Epic EPD van MCL Leeuwarden 

waardoor de Friese ziekenhuizen via die route documenten kunnen uitwisselen. 

 

Technisch is het mogelijk om het CS ZP te koppelen zowel met het Epic EPD als met XDS (obv IHE-XCA). 

De andere Epic-ziekenhuizen overwegen om net als MCL de rechtstreekse koppeling met CS ZP te 

realiseren. Daarover zijn landelijke gesprekken gaande. Echter daarnaast is de inzet om ook 

aansluiting van CS ZP op XDS te realiseren, omdat enkele Epic-ziekenhuizen (o.a. AUMC, Radboud, 

UMCG) sterk inzetten op uitwisselen van de patiëntsamenvatting en Correspondentie via XDS. In de 

landelijke uitwisselingsarchitectuur kunnen beide routes naast elkaar bestaan. In NN zou aansluiting 
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van CS ZP op XDS-NN meerwaarde hebben omdat dan ook gegevensuitwisseling met de Nexus-huizen 

mogelijk wordt. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat gaat gebeuren.   

 

Bevinding: Ommelander ziekenhuis/ OZG wil graag aanhaken bij de pilot 

OZG heeft net als Treaat het Nexus-EPD en na overleg met Treant is aangegeven dat OZG graag wil  

aanhaken bij de pilot. Echter mist op dit moment de menskracht om de technische implementatie 

(Nexus-patiëntsamenvatting) te ondersteunen. 

 

Advies 29: Zo snel mogelijk Ommelander/OZG aanhaken bij de pilot 
In overleg met de ICT-afdeling een goed moment kiezen om de technische inrichting van Nexus 
geschikt te maken voor uitwisseling van de samenvatting. Daarna ook de gebruikers betrekken en de 
processen gaan inrichten zoals ook al bij Treant het geval is. 
 
Uitvoering: VIPP5 Module 3 (iom GERRIT en OZG) 

 

 

 

Achtergrond: (Toch nog maar even het plaatje van) de Transitiearchitectuur 

 

 

NB. De pilot Regionale Beschikbaarheid Patiëntsamenvatting betreft dus de lijnen met een (A) 

NB. Koppeling XDS-NN aan Philips Cloud (B) gaat in november 2021 in productie voor uitwisseling 

UMCG met UMCU/PMC, incl. beschikbaarheid van de patiëntsamenvatting en 

contactsamenvattingen van UMCG in UMCU.  
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5.7 Implementatieaspecten 
 

• Draagvlak en betrokkenheid 

• Opleiding/instructie 

• Onhandig om een deel van de patiënten wel en een deel niet mee te nemen. Hele afdeling in één 

keer, hybride werk niet 

• Hoe kun je snel opschalen? Opschalingsadvies. 

• Oude werkwijze is hardnekkig 

• Houd het simpel (KISS) 

• Bijhouden van een logboek 

• Impact op beheer UMCG en andere huizen 

• Relatie met GERRIT is goed  

 

 

Een voorstel voor verdere uitrol incl. een kort draaiboek waarbij er vanuit gegaan wordt dat de 

voorgestelde aanpassingen in Forview en rond tijdelijk toestemming akkoord en in productie zijn. 

 

Stappenplan gebruikersimplementatie UMCG 

1. Centrale communicatie over delen UMCG samenvatting 

a. Focus op correcte dossier voering (afronden contacten, tekenen notities) 

b. Creëren bewustwording welke velden gedeeld worden en welke niet 

2. Centrale instructie: 

a. handmatig aanmelden documenten 

b. maken verwijsmail 

c. raadplegen samenvatting regionaal 

3. Per afdeling: Werkafspraken verwijzen maken (tenzij gestandaardiseerd?) 

 

Stappenplan gebruikersimplementatie Martini/Treant 

1. Per afdeling vaststellen inhoud samenvatting (maar streven naar zo veel mogelijk 

uniformiteit) 

2. Per afdeling/ centrale instructie:  

a. genereren samenvatting  

b. handmatig aanmelden documenten 

c. maken verwijsmail 

d. Instructie raadplegen samenvatting regionaal 

3. Per afdeling: Werkafspraken verwijzen maken (tenzij gestandaardiseerd?) 
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5.8 Voorstel voor vervolg 
 

Alle vervolgacties zoals beschreven bij de adviezen in H5 beleggen bij de bij het advies genoemde 

partij. 

 

Bij opschaling onder regie van Programma DGU gebruik maken van het in H5.7 genoemde draaiboek. 

Steeds zorgen voor afstemming tussen de ziekenhuizen onderling, met GERRIT en waar nodig ook 

met het RIVO. 

 

Brainstormsessie  belleggen om te kijken of en hoe de mogelijkheden van de transitiearchitectuur 

gebruikt kunnen worden richting andere zorginstellingen/zorgverleners, bijv. huisartsen en VVT. 

6 Bijlagen 
 
Alle Bijlagen zijn (genummerd) te vinden in de Teamssite van Hartnet Netwerkzorg Architectuur. 
 
 

Bijlagen Naam 

1.  PID Regionale beschikbaarheid Patientsamenvatting t.b.v. Hartnet 1.0 

2.  PID Regionale beschikbaarheid Patientsamenvatting t.b.v. Oncologie 1.0 

3.  UMCG Afwijkingsrapport - Regionale beschikbaarheid patiëntsamenvatting 

tbv Hartnet #1 (Toevoegen SEH) 

4.  UMCG Afwijkingsrapport - Regionale beschikbaarheid patiëntsamenvatting 

tbv Hartnet #2 (Verlenging t/m Q1 2021) 

5.  UMCG Afwijkingsrapport - Regionale beschikbaarheid patiëntsamenvatting 

tbv Hartnet #3 (Verlenging t/m juli 2021) 

6.  PatientSummary en de BasisGegevenssetZorg.xlsx 

7.  Handleiding patiëntsamenvatting XDS v1.0.docx 

8.  Handleiding Marjon (Treant) 

9.  Handleiding Jona (UMCG) 

10.  Netwerkzorgarchitectuur, versie 1.0 

11.  PID VIPP5, versie 1.1 

12.  Transitiearchitectuur, versie 29 maart 2021 

13.  Logboek Pilot 

14.  RIVO en Pilot patiëntsamenvatting 14 oktober 2021.pptx 
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Wijzigingen in versie 1.1 (tov versie 1.0)  

 

 

Input van Hoofdstuk Omschrijving wijziging 

Algemeen  Opmaak en tekstueel algemeen, geen inhoudelijke 

wijzigingen 
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