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Het zorgproces voor iedere oncologische patiënt levert een omvangrijke stroom aan gegevens op.
Die gegevens moeten ergens worden vastgelegd en vaak gedeeld met andere zorgverleners, steeds
vaker ook in regionaal verband. Digitalisering van die gegevensstroom is op zich niet moeilijk, als
iedereen daarbij hetzelfde te werk zou gaan. Maar dat is niet het geval. Dr. Lieke Welling (chirurgoncoloog in het Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden) en drs. Ina Wolthers (stafmedewerker
in het UMC Groningen) werken binnen het programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ aan
projecten die de digitalisering van de oncologische zorgomgeving meer eenduidig voorbereiden en
beter inrichten. Er vindt daarbij een vruchtbare samenwerking plaats met het Citrienprogramma
‘Registratie aan de bron’.
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Dat is misschien wel nabije toekomst,

• Het programma Naar regionale oncologienetwerken is een
andere manier van het organiseren van de oncologie in
Nederland en heeft als doel dat iedere kankerpatiënt toegang
heeft tot de best mogelijke zorg. Het regionale oncologienetwerk
faciliteert en stimuleert samenwerking tussen zorgaanbieders
om dit doel te bereiken.
• Het programma Naar regionale oncologienetwerken wordt
gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame
en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te
ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw.

Wolthers: “Momenteel worden gegevens over een patiënt ingevoerd in het
ziekenhuisinformatiesysteem, het EPD.
Moet er een palliatief zorgplan komen,
dan zet iemand handmatig die gegevens over. Maar als de gegevens volgens het principe van Registratie aan
de bron zijn vastgelegd, dan kun je
deze hergebruiken voor het digitale
palliatieve zorgplan en kunnen de
huisarts en andere zorgverleners erover beschikken.” Toegang tot het
zorgplan voor alle betrokken zorgverleners wordt mogelijk door het dossier in een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving van de patiënt te
plaatsen. Die omgeving kan naast het
dossier ook andere functionaliteiten
en diensten bevatten, zoals bijvoorbeeld apps. “De patiënt, of een door de
patiënt aangewezen naaste, kan zelf
de regie over zijn of haar persoonlijke
gezondheidsomgeving voeren en bepalen wie er toegang tot heeft”, verklaart Wolthers. ”De gegevens die
zorgverleners of de patiënt in het
zorgplan vastleggen, dienen echter wel
in dezelfde, op ZIB’s gebaseerde taal
te zijn. Zorgverleners moeten dus digitaal kunnen denken, ondersteunen
en werken. En de patiënt? Wolthers:
“Misschien is dan een beroepsbeoefenaar nodig die digitale zorg kan ondersteunen. Mensen die helpen bij
het op maat samenstellen van een
persoonlijk gezondheidsdossier binnen
een persoonlijke gezondheidsomgeving van een patiënt.”

Enthousiasmeren huisarts
Hoever is men in het Groningse met
de digitale aanpak? “We hebben in
beeld hoe en wanneer het palliatieve
zorgplan wordt gemaakt en gebruikt
en waar de patiënt allemaal mee te
maken heeft”, zegt Wolthers. “Nu gaan
we kijken hoe dat proactieve palliatieve zorgplan in een persoonlijke gezondheidsomgeving is te zetten en te
gebruiken. De huisarts en de patiënt
zijn daar heel belangrijk bij. Als eerste
stap hebben enkele huisartsen in het
palliatieve netwerk Noord-Nederland
al een preview gehad van een persoonlijke gezondheidsomgeving.”

Toekomstmuziek
Voor de toekomst ziet Wolthers nog
andere mogelijkheden. “We gaan ervan uit dat iemand in de toekomst al
een persoonlijke digitale omgeving
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