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Zorginformatie Palliatieve Zorg – Rapportage over 2016-2017 
 
Achtergrond 
De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) streeft naar goede oncologische zorg voor 
iedereen. Hiertoe zijn verschillende grote programma’s opgezet, gefinancierd door het Citrienfonds. Zo wordt 
in alle UMC-regio’s in Nederland binnen het programma “Op weg naar regionale oncologienetwerken” de 
samenwerking tussen zorgprofessionals gestimuleerd en gefaciliteerd in Comprehensive Cancer Networks. 
Vanaf september 2016 is vanuit het Comprehensive Cancer Network in de regio Zuidwest Nederland, het CCN-
ZWN het landelijke project Zorginformatie Palliatieve Zorg geleid met als doel een eenduidige gegevensset te 
ontwikkelen voor de oncologische patiënt in de palliatieve fase. Hiermee kan de zorg eenduidig en waar 
mogelijk gestandaardiseerd worden vastgelegd. 
Dit project sluit aan bij een ander landelijke programma dat wordt gefinancierd door het Citrienfonds: het 
programma “Registratie aan de Bron”. Hierin streven de NFU en Nictiz samen met de NVZ, FMS en V&VN naar 
eenmalige en eenduidige registratie van gegevens die meervoudig gebruikt kunnen worden. Dit vereist dat die 
gegevens eenduidig en uniform worden geregistreerd. Door landelijk afspraken te maken over wat 
geregistreerd moet worden en hoe, wordt uitwisseling van gegevens tussen afdelingen en instellingen 
mogelijk. Eenduidige registratie van gegevens maakt het mogelijk dat de zorginformatie wordt hergebruikt, 
bijvoorbeeld voor overdracht en kwaliteitsregistraties. Daarnaast wordt door eenduidige registratie 
(wetenschappelijk) onderzoek eenvoudiger en betrouwbaarder. Belangrijke elementen om tot eenduidige en 
uniforme zorginformatie te komen zijn  de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en Zorginformatiebouwstenen (zibs). 
De BgZ is een minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend 
relevant is. De zibs omvatten gegevens van medische of verpleegkundige concepten in een bepaalde context 
en zijn opgebouwd uit relatief kleine gegevensspecificaties (bijv. geslacht; medicatie; bloeddruk; stoma; 
decubitus). Zibs zijn zo generiek mogelijk gedefinieerd, zodat breed gebruik mogelijk wordt.  
Het doel van zibs is om precies te specificeren welke terminologie en/of coderingen gebruikt moeten worden. 
Hierbij worden geen technische keuzes gemaakt; ze zijn in techniek neutraal. 
Voor ziektebeelden, aandoeningen of fasen in een ziekteproces zijn verschillende sets aan gegevens nodig. Tot 
nu toe ontbrak het aan een gegevensset voor de palliatieve fase.  

Doel 
Het doel van het project ‘Zorginformatie Palliatieve Zorg’ was om, in afstemming tot reeds ontwikkelde zibs, te 
komen tot een set van gegevens, welke noodzakelijk zijn voor de optimale zorg voor de palliatieve 
oncologische patiënt binnen de 2e en 3e lijn.  
 
Methode / werkwijze 
In een iteratief proces met zorgprofessionals, klinisch informatici en een informatie architect is een dataset 
ontwikkeld. Daartoe zijn gegevens verzameld bij artsen en verpleegkundigen uit diverse ziekenhuizen en bij 
andere relevante gremia van zorg, onderzoek en kwaliteitsprojecten. In een werkgroep zijn deze gegevens 
continu vergeleken en afgestemd met de BgZ en de zibs en omgezet in de dataset. Deze dataset is voor 
peerreview bediscussieerd met eerdere betrokkenen en afgevaardigden van de Expertise Centra Palliatieve 
Zorg in Nederland. Zie box voor alle betrokkenen.  

 
Projectorganisatie 
Opdrachtgever was de NFU, vertegenwoordigd door de voorzitter, Prof. Dr. S. Sleijfer, Erasmus MC.  
De aansturing was gedelegeerd naar mw. F. van Eekelen MBA, projectcoördinator Erasmus MC.  
Een klein vast projectteam (2 personen, fte 0,25) was verantwoordelijk voor het opleveren van het resultaat 
van dit project: Dr. Erica Witkamp (Erasmus MC/ Hogeschool Rotterdam; projectleider), Dr. Yoen van der 
Linden  (Erasmus MC / SeederdeBoer; projectondersteuner). Een werkgroep, bestaande uit het projectteam en 
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Marijke Dermois (klinisch informaticus, IKNL), Michel van der Zel (informatie architect UMCG) en Ina Wolthers 
(projectleider Pro-actief Zorgplan Palliatief Oncologische Zorg, UMCG) heeft het eindresultaat opgeleverd.     
 
Box: Participanten ontwikkeling dataset zorginformatie Palliatieve Zorg 

Zorgprofessionals: 
Ontwikkeling:     bijeenkomsten artsen verpleegkundigen  
Maasstad Ziekenhuis Rotterdam   2 x  2  3 
LUMC   Leiden    2x  2  8 
Ziekenhuis ZorgSaam  Terneuzen  1x  1 
Jeroen Bosch Ziekenhuis  Den Bosch  1x  1  2 
Erasmus MC  Rotterdam   4x  7  3 
Reviewbijeenkomsten:    2x   
 
Overig betrokkenen        aantal 
Beleidsadviseurs en ontwikkelaars IKNL, LUMC, Maasstad, Erasmus MC, MMC  9 
Hoogleraren en onderzoekers LUMC, MUMC, Erasmus MC, IKNL, Nivel  10 

 
 
Resultaat  
Inhoud 
Het project heeft een dataset opgeleverd die aansluit bij het zorgproces van de patiënt in de palliatieve fase 
van kanker die behandeld wordt in de 2e en/of 3e lijns (poli)klinische zorg. Met deze dataset zullen 
zorgprofessionals dit zorgproces eenduidig kunnen vastleggen en waar mogelijk eenmalig. De data zijn 
geschikt voor meervoudig gebruik, zowel binnen het zorgproces (bijv. in de communicatie tussen de 2e en 3e 
lijn) als voor kwaliteits- en onderzoeksdoeleinden (bijv. voor benchmarking, kwaliteitsregistratie, longitudinaal 
onderzoek). De dataset bevat de volgende onderdelen:  

- Reden van contact 
- Medicatie 
- Betrokken zorgprofessionals  
- Contactpersonen 
- Behandelrestricties 
- Algemene informatie 
- Fase en behandeling 
- Fysieke dimensie  
- Psychische dimensie 
- Sociale dimensie 
- Spirituele en culturele dimensie 
- Einde leven 
- Verlies en rouw 

NB: in verband met de beperkte tijd en middelen hebben we de voorgeschiedenis buiten beschouwing van dit 
project gelaten. Hoewel zeer relevant in de palliatieve fase, beperkt de (oncologische) voorgeschiedenis zich 
niet tot enkel en alleen de palliatieve fase, maar omvat voor het gehele zorgproces (van wieg tot kist). Wij 
bevelen dan ook aan om de voorgeschiedenis elders verder uit te werken. 
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Producten: 
Het project heeft twee documenten opgeleverd:  

- Een excellbestand met daarin alle onderdelen van de dataset, in concept gelinkt aan de BgZ en zibs 
- Een PowerPointpresentatie geschikt voor communicatie over de inhoud.    

 
 
Afstemming met andere projecten: 
Gedurende de ontwikkeling is continu afstemming gezocht met: 

- Andere projecten binnen het Citrienproject “Naar regionale oncologienetwerken”, zoals 
* Het regionaal project “Pro-actieve zorgplanning in de oncologische palliatieve zorg” (UMCG) 
* Het landelijk project MDO (LUMC) 
* Het landelijk project Time Out en Shared Decision Making (MUMC) 

- Het Citrienproject “Registratie aan de Bron”. 
- Het tegelijkertijd ontwikkelde kwaliteitskader palliatieve zorg van het IKNL. De domeinen en 

terminologie genoemd in dat kwaliteitskader worden ook gehanteerd in de dataset PZ.  Aansluiting 
met het in het kwaliteitskader genoemde Individuele Zorgplan (IZP) wordt in 2019 gerealiseerd. 

- Het project “palliatief dossier” van de gezamenlijke HIX-ziekenhuizen, onder leiding van het Maasstad 
Ziekenhuis. 

- Het ZonMw onderzoeksproject “Naar een landelijk systeem om kwaliteitsregistratie te waarborgen”, 
(UMCG) 

- De ontwikkeling van zorgpaden en Value Based Healthcare in de regio Zuidwest Nederland (Erasmus 
MC) 

 
Presentaties/ publicaties: 
Op de landelijke dag Meet and Greet Citrien (17-11-2017) zijn de resultaten in een workshop besproken.  
Over het project is een publicatie geschreven en via diverse gremia verspreid:  
Linden YKT van der, Dermois MA-M, van der Zel M, Witkamp E. (2018) Eenduidig vastleggen van 
zorginformatie in de palliatieve zorg. De Medisch Specialist.  Op te halen van 
https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Artikel%20Zorginformatie%20Palliatieve%20Zorg-
administratielast.pdf 
In de eerste maanden van 2018 vindt verdere disseminatie van de uitkomsten plaats bij beleidsmakers, 
informatietechnologen en zorgprofessionals  (Informatieberaad van Min. VWS; Weekonnect; Landelijk Congres 
Kwaliteitskader Palliatieve Zorg). 
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