
Projecttitel: Doorontwikkeling zorgverlenersportaal (ZVP) colon UMCG – OZG naar algemeen 
ZVP Oncologie UMCG – OZG (t.b.v. meerdere tumorspecifieke netwerken) 
 
Coördinerend umc: UMCG 
Betrokken umc’s/regio’s: Radboudumc, VUmc, AMC en MCL (Epic ziekenhuizen) 
 
Hoofdthema/ 
roadmap 

XDS 
Dit project geeft invulling aan de doelstelling zoals geformuleerd in kwadrant 1 
van de XDS roadmap: Infrastructuur en Applicaties XDS-ready.  
 

Samenhang met 
andere UMCs / 
regio’s / projecten 

Dit project hangt samen met andere ziekenhuizen die ook gebruik maken van 
het EPD van Epic (VUmc, AMC, Radboud umc en het MCL). Er wordt in dit 
project gebruik gemaakt van de door deze ziekenhuizen opgedane kennis en 
ervaring met betrekking tot het ontsluiten van patiëntgegevens vanuit het EPD 
van Epic ten behoeve van XDS.  
 
Ook is er samenhang met het LUMC waarin in Citrien fase 2 een evaluatie van 
het zorgverlenersportaal aldaar in gebruik heeft plaatsgevonden. 
  

Startpunt 
resultaten fase 2 

In fase 2 is het Zorgverlenerportaal Colon UMCG – OZG ontwikkeld en in 
gebruik genomen. In Q3 van 2017 is dit ZVP daarnaast ingezet binnen een 
pilot ten behoeve van de samenwerking tussen het UMCG en het OZG op het 
gebied van mammazorg.  
In de tweede periode is daarmee specifiek voor colorectale tumoren kennis en 
ervaring opgedaan met veilige en adequate beeld- en informatie-uitwisseling 
via de XDS-infrastructuur. En deels in zijn algemeenheid met het gebruik van 
een ZVP. 
  

Doel 1. Het ontsluiten van het UMCG EPD van Epic naar XDS Noord 
Nederland. 

             Het in fase 2 ontwikkelde ZVP Colon UMCG – OZG wordt gebruikt om 
             te komen tot de ontwikkeling van een algemeen Zorgverlenersportaal 
             Oncologie UMCG – OZG. In dit algemene ZVP Oncologie kan naast 
             de colon ook de mamma patiënt worden ingezien, en eventueel een 
             derde nog te bepalen tumorsoort.  

 
2. Met realisatie van doelstelling 1 zijn zowel UMCG als OZG in staat de 

dataset oncologie te delen binnen de XDS-NN regio. Er zal daarom 
een advies opgesteld worden hoe (met welke viewer, leverancier) deze 
optimaal geraadpleegd kan worden door ziekenhuizen participerend in 
de verschillende regionale oncologische netwerken. Daarbij zullen 
resultaten uit de andere regionale Citrienprojecten (HPB en PCNN) 
nadrukkelijk meegenomen worden. 
 

Stakeholders - UMCG 
- Ommelander Ziekenhuis: belangrijke stakeholder vanuit fase 2 m.b.t. 

het raadplegen van UMCG data 
- Ziekenhuizen NN: de ziekenhuizen in het adherentiegebied van het 

UMCG zijn gebaat bij inzage in UMCG-patiëntdata en het regionaal 
ontsluiten van eigen data. Dit ter ondersteuning de toenemende 
oncologische netwerkvorming in Noord-Oost Nederland.  

- Stichting Gerrit / XDS 
- Leverancier EPIC: geleerde lessen kunnen worden toegepast bij 

implementaties elders en zal daarom nauw betrokken moeten worden. 
Vooral van belang omdat aansluiting op een regionale XDS-
infrastructuur een relatief weinig geïmplementeerde maar veel 
belovende toepassing is van de Epic Care Everywhere functionaliteit. 
Care Everywhere voldoet namelijk in de basis aan de XDS/XCA-
standaard. 

- Epic ziekenhuizen (o.a. Radboudumc, VUmc, AMC, MCL) 



Implementatie Q1  
Projectvoorbereiding 

- Uitwerken projectplan  
- Contractafspraken 

o Prioriteitsstelling Nieuw EPD Epic UMCG plateau 2 
o Stichting Gerrit / Forcare 

Q2  
Realisatie 

- Bouw 
- Testen 

 
Q3 Implementatie en gebruik 
       -     In productie 

- Nazorg 
 
Evaluatie (Q4) 
 

Projectduur 12 maanden 
 

Beoogd resultaat Gebruikersgroepen binnen de oncologienetwerken mamma en colon en 
eventueel een derde tumornetwerk kunnen de dataset oncologie raadplegen 
ten behoeve van de gezamenlijke oncologische zorg. Hiervoor wordt in 2018 
het volgende gerealiseerd: 

- Dataset oncologie OZG en UMCG is aangemeld op de regionale index 
XDS-NN 

- Dataset oncologie UMCG kan via de regionale index XDS-NN 
geraadpleegd worden door een regionale viewer (Forview van Forcare 
of Zorgverlenersportaal van Meddex) 

-  
Risico 1. Voorwaarde is dat dit onderwerp meegenomen wordt in de planning 

van plateau 2 van het Programma Nieuw EPD in het UMCG dat start 
begin 2018. 

2. Beschikbare capaciteit St. Gerrit  kan beperkend zijn in de 
projectrealisatie. Tijdige inkoop van capaciteit voor dit project is dan 
ook noodzakelijk.  
 

Bijdrage aan 
netwerkvorming 

Voor laag complexe zorg wordt door het UMCG in toenemende mate 
samenwerking gezocht met de regio. Daarbij vindt na diagnostiek in het UMCG 
(een deel van) de behandeling plaats in de regio. De snelle en veilige 
beschikbaarheid van diagnostiek gegevens vanuit het UMCG t.b.v. de regio is 
daarbij cruciaal.   
 

	


