Regio Zuid / MUMC/ OncoZon
Projecttitel: Integratieproject echelonering MDO, registratie aan de bron en IHE-XDS
Coördinerend umc: MUMC+
Betrokken umc’s/regio’s (min. 1): Radboud UMC
Hoofdthema/
roadmap

Bij welk hoofdthema sluit het project aan? Hoe past het in de roadmap?
Dit project integreert de resultaten van de drie projecten uit fase 1 en 2 van OncoZON
te weten registratie aan de bron, echelonnering MDO en IHE-XDS en sluit aan de
bijbehorende roadmaps.

Samenhang met
andere projecten

In dit project worden de voorbereidingen uit fase 2 van de drie projecten registratie
aan de bron, echelonnering MDO en IHE-XDS (implementatieplan OncoZON)
samengebracht in een concrete pilot voor de regio.

Startpunt

De drie regionale projecten, die in periode 2 gestart zijn, zullen eind 2017 hebben
geresulteerd in drie verschillende implementatieplannen. Deze
implementatieplannen vormen de basis voor periode 3 waarin OncoZON de eerste
stappen gaat zetten om de projecten met elkaar te verbinden.

Doel

Doel van het project is integratie van de 3 regionale projecten (registratie aan de
bron, echelonnering MDO en IHE-XDS) in een pilot:
voor patiënten met colorectale tumoren
waarbij minimaal 2 instellingen binnen OncoZON in de pilot participeren
hierbij kan gebruik worden gemaakt van de eerder beschreven
echelonnering (patiënten worden regionaal besproken)
De integratie zorgt voor daadwerkelijke implementatie van het MDO in de OncoZON
regio, vooralsnog voor een geselecteerde patiëntengroep (colorectaal). Hierbij is een
geüniformeerde vastlegging en uitwisseling van patiëntgegevens veiliggesteld.
Binnen periode 3 van Citrien is in het kader van de beschikbare middelen minimaal op
te leveren:
uniforme werkwijze binnen de OncoZON regio voor bespreken van patiënten
op verschillende niveaus van MDO
concrete uitwerking hoe de werkwijzen te implementeren op de XDS
structuur

Stakeholders

Stakeholders voor dit project in OncoZON-verband zijn:
1. Betrokken professionals binnen de ziekenhuizen, zowel zorginhoudelijk als
secretarieel
2. IT-medewerkers die betrokken zijn bij de EPD’s van de ziekenhuizen en bij de
(door)ontwikkeling van de XDS-infrastructuur
3. Projectleiders van de drie Citrienprojecten uit fase 2
4. Leverancier IHE-XDS
5. Patiënten
6. Raden van Bestuur van de OncoZON ziekenhuizen (AB OncoZON)

Implementatie

Bespreek de benodigde stappen: inventarisatie stand van zaken, barrière-analyse
(bevorderende/ belemmerende factoren per doelgroep), bijpassende implementatie-

strategieën, monitoring, evaluatie, borging en plan voor verspreiding (uitrol)
De resultaten uit Citrien fase 2 vormen het uitgangspunt voor de integratie van de 3
projecten: het verzamelen en uitwisselen van noodzakelijke gegevens voor
colorectale patiënten die op verschillende niveaus van MDO besproken dienen te
worden:
Afstemming en implementatie van uniforme registratie van colorectale
patiënten t.a.v. MDO
Afstemming en implementatie van uniforme werkwijze echelonnering
colorectaal MDO binnen OncoZON
Identificeren van belemmerende en bevorderende factoren in de regio
Doorvertaling van werkwijze MDO en registratie van MDO in zgn. usecases
Doorvertaling usecases in technisch implementatieplan voor XDS
Opstellen implementatieplan
-

Indien haalbaar (binnen de subsidieperiode) uitvoering pilot tussen minimaal
2 instellingen

Projectduur

Waar nodig uitgesplitst naar projectfasen, c.q. – stappen
12 maanden

Beoogd resultaat

Formuleer de beoogde resultaten zo concreet mogelijk
Na 12 maanden is er een structuur (implementatieplan) vastgesteld t.a.v.:
Uniforme werkwijze echelonnering MDO in de OncoZON regio
Uitwerking van processen in usecases t.b.v. XDS
Idealiter in een pilot tussen minimaal 2 instellingen implementatie van
werkwijze en uitwisseling benodigde informatie t.b.v. colorectaal MDO
ondersteund door XDS
Belangrijk bij het vaststellen van de structuur is de reproduceerbaarheid naar andere
zorgpaden/tumorsoorten en de mogelijkheid om de werkprocessen zoveel mogelijk
centraal (via XDS) te organiseren, zodat aanpassingen zo min mogelijk op lokaal
niveau geregeld hoeven te worden.

Risico

Formuleer de verwachte risico’s en hoe hiermee om te gaan
1. Alle ziekenhuizen hebben een eigen IT-agenda en eigen plannen. Dat kan van
invloed zijn op het plan van aanpak en voortgang in gezamenlijk initiatieven
2. Beschikbaarheid van het noodzakelijke budget
3. Beschikbaarheid vanuit de zorg en van voldoende IT-mensen met kennis van
IHE-XDS en de betrokken EPD’s
4. Medewerking EPD-leveranciers voor noodzakelijk aanpassingen

Bijdrage aan
netwerkvorming

Bespreek de bijdrage die dit project levert aan netwerkvorming
Dit project legt de technische basis voor het daadwerkelijk effectief uitvoeren
multidisciplinair overleg in de regio.
De ervaringen die worden opgedaan met dit project dragen daardoor bij aan (a) de
samenwerking tussen de ziekenhuizen onderling, gebaseerd op duidelijke
procesafspraken en zorgpaden en (b) ondersteuning van de netwerkvorming in het
algemeen door het implementatieplan zo algemeen mogelijk op te stellen. De kennis
die binnen het project opgeleverd zal worden zal onderdeel worden van de roadmaps
Registratie aan de Bron, MDO en IHE-XDS, consultatie en verwijzing.

