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Inleiding
In Noord-Nederland is de afgelopen Citrienfondsperiode een project voor optimalisatie van
regionale samenwerking binnen de hepatobiliaire oncologie (HPB) uitgevoerd, ofwel
patiënten met tumoren in de lever, pancreas of galwegen. Het project omvat de digitale
gegevensuitwisseling voor bespreking van een patiënt door een expertpanel. Beschikking
hebben over de juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats is immers een van
de noodzakelijke voorwaarden voor optimale samenwerking in regionale oncologienetwerken.
In het HPB-netwerk in Noord-Nederland werken de volgende ziekenhuizen samen: UMCG,
Medisch Centrum Leeuwarden/Heerenveen, Isala Zwolle en Medisch Spectrum Twente
(Enschede). Dit netwerk wordt ook wel het Managed Clinical Network HePatoBiliair (MCNHPB) genoemd.
In het project is allereerst de aanleiding voor optimalisatie van de digitale
gegevensuitwisseling voor bespreking van een patiënt door een expertpanel in het MCN-HPB
(zie hoofdstuk 1) in kaart gebracht. In hoofdstuk 2 staat beschreven wat de huidige situatie is
en wat de gewenste situatie is en hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van de
procesafstemming, betrokken medewerkersgroepen bij consultaanvragen, de functionaliteit
van de IT-systemen en de pilots. In hoofdstuk 4 deelt men de geleerde lessen waar meerdere
ziekenhuizen of regionaal samenwerkingsorganisaties profijt van kunnen hebben. Hoofdstuk 5
beschrijft tot slot de conclusie van dit project.
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1. Achtergrond MCN-HPB
1.1 Regionale samenwerking HPB-tumoren
De behandeling van aandoeningen van de lever, pancreas en galwegen vraagt om een
multidisciplinaire benadering. Chirurgische behandeling speelt hierbij een centrale rol.
Dergelijke operaties vragen een specifieke expertise en worden in het algemeen
geclassificeerd als ‘hoog-complex en laag-volume operaties’. In Noordoost-Nederland is dit de
aanleiding geweest voor het UMCG, MCL Leeuwarden en Heerenveen, Isala Zwolle en MST
Enschede om te komen tot een betere onderlinge afstemming en
centralisatie van de chirurgische zorg voor patiënten met
tumoren in de lever, pancreas of galwegen (HPB). De
ziekenhuizen werken samen in een Managed Clinical Network
(MCN). Elk MCN-HPB-ziekenhuis heeft zijn eigen regionale
verzorgingsgebied, het UMCG is tevens expertisecentrum
(quaternair centrum). Om ervoor te zorgen dat elke patiënt
ongeacht woonplaats en ziekenhuis door de juiste experts
besproken wordt zodat een juiste beoordeling plaatsvindt van
diagnose en behandelopties, is regelmatig consultatie van het
expertisecentrum (MCN-HPB-ziekenhuis) nodig. Hiervoor is
efficiënte uitwisseling van patiëntgegevens en diagnostisch
beeldmateriaal tussen de ziekenhuizen vereist.

1.2 Waarom dit project?
Binnen het MCN-HPB zijn verwijscriteria opgesteld wanneer welke patiënten ter consultatie
moeten worden voorgelegd aan welk expertisecentrum. Tevens is vastgelegd welke set aan
patiëntgegevens, radiologisch beeldmateriaal (incl. verslagen) en lab-resultaten per
tumortype moet worden meegestuurd. Het uitwisselen van gegevens ging tot voor kort vaak
per post en fax en met ingescande briefjes en gebrande cd’s. Uit een analyse van 56
consultaanvragen over een periode van acht maanden uit twee ziekenhuizen naar het UMCG
bleken 52% van de aanvragen incompleet, met een verlengde doorlooptijd voor de patiënt tot
gevolg. In het kader van het Citrienfondsprogramma wordt daarom gewerkt aan
optimalisering van dit consultproces, met realtime beveiligde informatie-uitwisseling, zodat
er laagdrempelig en snelle consultatie van experts kan plaatsvinden en iedere patiënt kan
rekenen op de beste mogelijke behandeling zonder vertraging.
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2. Projectbeschrijving
2.1 Huidige situatie
Sinds 2016 worden radiologiebeelden in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe veilig
digitaal met elkaar uitgewisseld. Deze uitwisseling gaat via de zogenaamde XDSinfrastructuur die in Noord-Nederland is aangelegd. Een digitale snelweg tussen de
ziekenhuizen. Omdat Isala en het MST nog niet verbonden zijn met deze infrastructuur
leveren zij de benodigde beelden naar hun MCN-partners aan op cd. De overige gegevens die
nodig zijn voor een complete verwijzing op basis van de gezamenlijk vastgestelde HPBverwijscriteria (voorgeschiedenis, OK-verslag, PA-uitslagen, etc.) worden geprint uit het EPD,
gefaxt én per post verstuurd.

2.2 Gewenste situatie
In de gewenste situatie zijn twee onderdelen te onderscheiden, namelijk
1) het beschikbaar stellen van de gewenste gegevens volgens de verwijscriteria, door middel
van een eenduidig, gestructureerde consultformulier, inclusief alle beeldvorming, verslagen
en labgegevens, en
2) het ondersteunen van de processen om dit te realiseren tussen de verwijzende organisatie
en het expertpanel.
Voor het realiseren van de gewenste situatie wordt gebruik gemaakt van het netwerk voor
beelduitwisseling in Noord-Nederland (XDS NN). Gegevensuitwisseling vindt plaats op basis
van de internationale IHE-standaard Cross-enterprise Document Sharing (XDS), voor
ondersteunen van processen wordt de IHE-standaard Cross-enterprise Workflow (XDW)
geïmplementeerd. De volgende stappen worden daarbij onderscheiden (Figuur 2)

Figuur 2: Bron: Sitepreparation Deploymentplan HPB (23-3-2017)

2.3 Stakeholders
Naast de Citrienfondsprojectleiding participeerden de volgende stakeholders in dit project:
•
•

Medisch specialisten MCN-HPB
Casemanagers/secretaresses ziekenhuizen UMCG, MCL, TREANT (pilot ziekenhuizen)
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•
•

Stichting GERRIT (Regionale Samenwerkings Organisatie Noord-NL)
de software/XDS-leverancier (Forcare)
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3. Resultaten
3.1 Procesafstemming medewerkersgroepen
In samenspraak met de casemanagers/secretaresses en de medisch specialisten is het
verwijsproces in kaart gebracht met als resultaat Visiodocumenten met wie wanneer welke
handeling verricht in de huidige en toekomstige situatie. Vervolgens is er een sessie
georganiseerd met vertegenwoordiging van alle medewerkersgroepen met als doel de
betrokkenen inzicht en begrip te geven in wie welk stapje in de keten zet en waarom ze wat
van elkaar nodig hebben. Veranderkundige, Hilda Keuning heeft de secretaresses begeleidt
ter voorbereiding op de aanstaande verandering (met secretaresses die positief tegenover de
verandering staan en een essay als resultaat, zie oncologienetwerken.nl).
Er zijn kickoff meetings georganiseerd in de pilot ziekenhuizen waar naast de professionals
Stichting GERRIT vertegenwoordigd was. Tijdens MCN-HPB-vergaderingen werd de voortgang
van het project gepresenteerd. Tevens vond daar inhoudelijke afstemming plaats. Elke 2-3
maanden werden vanuit de Citrienfondsprojectleiding updates verstuurd naar alle
betrokkenen.

3.2 XDW-functionaliteit
3.2.1. Ontwikkeling en bouw XDW-functionaliteit
Gestart is met de herziening van de verwijscriteria, welke vervolgens zijn afgestemd met
radiologen, chirurgen en MDL-artsen en secretaresses van het MCL, TREANT en UMCG en de
vertegenwoordigers van het MCN-HPB. Deze zijn vastgelegd in een Excelbestand en vormen
de basis voor het consultformulier.
Tevens is in samenwerking met de HPB-specialisten de inhoud van het antwoordveld
opgesteld en afgestemd met vertegenwoordigers van het MCN-HPB en vervolgens vastgelegd
in het hierboven genoemde Excelbestand.
XDW-functionaliteit is gebouwd (vijf maanden), o.b.v. de stappen onderscheiden in figuur 2
en weergegeven in het onderstaande visual (figuur 3).

Figuur 3: schematische weergave werking van de XDW-functionaliteit.
Dit is ook hoe het werkt in de praktijk. De configuratie van het consultformulier heeft veel
langer geduurd dan aanvankelijk verwacht door de Citrienfondsprojectleiding en de
leverancier zelf. Dit kwam doordat een ander project moest worden afgerond en een
vergelijkbaar formulier niet gemakkelijk ‘gekopieerd’ kon worden. Start pilot aanvankelijk
verwacht november 2017, werd juni 2018.
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3.2.2 Database voor stuurinformatie
Zoals figuur 3 laat zien zou onderliggend, automatisch een database gevuld worden die
bevraagd zou kunnen worden voor onderzoek of stuurinformatie bijvoorbeeld t.a.v.
doorlooptijden, resultaat van het MDO. Na realisatie van de XDW-functionaliteit is een query
opgevraagd om te zien hoe deze database eruitziet. Stichting GERRIT kon deze op dat
moment niet leveren. Na navraag bij de software/XDS-leverancier is helder geworden
waarom dit niet kan. Namelijk: Citrienfondsprojectleiding was in de veronderstelling dat door
een consultformulier te ontwikkelen met zo veel mogelijk eenduidig, gestructureerde velden,
het resultaat van de ingevulde formulieren in de database analyseerbaar wordt. Hoewel het
consultformulier veelal uit gestructureerde velden is opgebouwd, worden de resultaten niet
gestructureerd vastgelegd in een database. Ze worden nu opgeslagen in een XML-bestand,
een soort platte tekst Word-bestand. Dit is niet analyseerbaar.
De software/XDS-leverancier beschikt wel over de module forAudit. Dit is een module
waarmee inzicht verkregen kan worden wie, wanneer, voor welke patiënt, welke
informatiebewerking doet: een logging database. Deze functionaliteit dekt echter de vragen
uit de zorgpraktijk niet. Betrokken zorgverleners willen inzicht in doorlooptijden én in de
medisch inhoudelijke resultaten van het MDO.

3.3 Pilots MCL-UMCG en TREANT - UMCG
Ter voorbereiding op de pilots hebben gebruikerstrainingen plaats gevonden met
secretaresses en een vertegenwoordiger van de chirurgen en/of MDL-artsen in de
pilotziekenhuizen. O.b.v. de reacties, de hoeveelheid handmatig werk en het niet door
meerdere medewerkers bewerkbare consultformulier is besloten de pilot te versmallen naar
de chirurgieafdelingen van het MCL en TREANT.
In een pilotperiode van vier maanden, waarvan zes weken zomervakantie is bij vier patiënten
(twee TREANT, twee MCL) de informatie uitgewisseld met behulp van de nieuwe XDWfunctionaliteit.

3.3.1 Aanmelden patiënt
XDW -functionaliteit is zinvol mits het consultformulier bewerkbaar is (tussentijds opgeslagen
moet kunnen worden). De werksituatie van secretaresses is zeer complex. Ze worden tijdens
een aanmelding continue gestoord door de telefoon en vragen van collega’s. Tussentijds
kunnen opslaan is daarom een noodzakelijke vereiste.
Aanmelden kost in de nieuwe situatie ongeveer één uur, oude situatie vijftien minuten. Dit
komt doordat de benodigde verslagen eerst moeten worden gedownload uit het EPD,
opgeslagen worden op de eigen desktop, waarna ze geüpload kunnen worden in de XDWfunctionaliteit. Dit moet per verslag één voor één gebeuren. Per patiënt gaat het gemiddeld
om 10-20 verslagen. Doordat de testfase en de gebruikerstraining zich enkel richtten op de
ontwikkelde XDW-functionaliteit, kwam dit pas in de pilot aan het licht.

3.3.2 Ontvangen aanmelding
De XDW-functionaliteit is zinvol en geeft snel inzicht of de aanmelding compleet is. Ander
voordeel is dat de gegevens en verslagen nu goed vindbaar zijn, voorheen werden alle
gegevens op chronologische volgorde in één pdf van 25-50 pagina verzameld.
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Ontvangen kost in de nieuwe situatie ongeveer één uur, in de oude situatie vijftien minuten
mits compleet. Het proces van downloaden, opslaan op desktop en dan uploaden in EPD,
zoals bij de aanmelding van een patiënt geldt hier ook.

3.3.3 Beheer
De XDW-functionaliteit is complex en het beheer daardoor ingewikkeld. Stichting GERRIT kon
kleine aanpassingen maken. Echter voor grotere aanpassingen moest de software/XDSleverancier geraadpleegd worden op basis van urenfacturatie en is daarmee kostbaar.
Aan- en afmelden van gebruikers werd belegd bij de ICT-afdelingen van de pilot
ziekenhuizen. De kosten hiervan zijn beperkt.
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4. Geleerde lessen
4.1 Doel bereikt?
Doel van dit project was het ‘reduceren van incomplete aanvragen’ middels de introductie
van de XDW-functionaliteit voor het aanmelden van patiënten voor het expertpanel en
terugkoppelen van het resultaat van de bespreking van de casus in het expertpanel aan de
aanvrager. Op basis van de pilots is de ervaring nog te beperkt om de conclusie te trekken
dat hier sprake van is. Dit project leert ons wel dat de techniek kan helpen bij het compleet
aanleveren van de gewenste informatie, maar niet kan afdwingen. Wenselijk is dat achter het
lijstje beelden en verslagen upload knoppen staan waar secretaresses meteen de juiste
verslagen en gegevens kunnen toevoegen. Hierdoor fungeert het consultformulier nog meer
als geheugensteun en wordt de kans op incomplete aanvragen gereduceerd.
Hieronder, puntsgewijs de geleerde lessen ten aan zien van de geleverde XDW-functionaliteit
en per fase in het project (oriëntatiefase, ontwikkelfase, testfase en evaluatie).

4.2 Geleverde XDW-functionaliteit
Het project was sterk gericht op de informatieoverdracht middels de XDW-functionaliteit. Er
is minder aandacht geweest voor de koppelingen met EPD’s. Hierdoor is de XDWfunctionaliteit wel functioneel maar niet gebruiksvriendelijk. Vervolgprojecten gericht op
gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen moeten wel de gehele keten in ogenschouw nemen.
Op onderstaande punten moet de XDW-functionaliteit doorontwikkeld worden om een
gebruiksvriendelijk en functioneel product te leveren dat gebruikt kan gaan worden in de
praktijk:
1. Documenten binnen de XDW-functionaliteit (aanmeldformulier en MDOresultaatformulier) moeten bewerkbaar zijn. En daarmee moeten in te voeren
gegevens uit het consultformulier herbruikbaar zijn binnen de XDW-functionaliteit;
2. Automatisch pdf genereren van de aanvraag en van het MDO-advies terug;
3. Automatische extractie van verslagen/ info uit EPD om registratielast te
verminderen;
4. Automatische export van verslagen en beelden van XDW-functionaliteit naar de
EPD’s;
5. Data moet herbruikbaar zijn. Dus geen pdf’jes: is digitaal papier. De registratie van
gegevens in de bronsystemen (zoals EPD’s) moet op basis van (internationale-)
standaarden ZIB’s, ICD-O, Snomed enz.

6.

Labwaarden kunnen alleen in het vrije tekstveld middels een csv-bestand. Is
onoverzichtelijk en daarmee slecht leesbaar voor de ontvanger. Voor de introductie
van de XDW-functionaliteit werden de labgegevens geprint, gefaxt, gescand en in het
pdf-document geplaatst. Voorstel voor start pilot: labgegevens opslaan in pdfformaat en dan als los document bijvoegen. Label labgegevens ontbreekt nog.

4.3 Oriëntatiefase
1) Software/XDS-leveranciers en IT-afdelingen/architecten van de ziekenhuizen stonden te
ver van het primaire proces. Projectleiding, software/XDS-leveranciers en ITafdelingen/architecten moeten voordat ze naar de tekentafel gaan voor de ontwikkeling
van een functionaliteit bij toekomstige gebruikers, in dit geval secretaresses,
casemanagers en medici, gaan zitten om precies te zien wat ze nu doen, welke
handelingen ze verrichten om te bepalen welke handelingen op welke manier met inzet
van automatisering kunnen worden ondersteund.
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2) Software/XDS-leveranciers en IT-afdelingen/architecten van de betrokken ziekenhuizen
moeten naast het belang van het specifieke/eigen ziekenhuis ook het bovenregionale
belang continue voor ogen houden, om te voorkomen dat er punt oplossingen worden
ontwikkeld, die moeilijk overdraagbaar/implementeerbaar zijn naar/in andere
ziekenhuizen. (Citrienfonds) projectleiding moet hierop sturen.
3) In de oriëntatiefase meer kennis inwinnen om te weten welke functionaliteiten mogelijk
zijn en wat niet. En daarbij altijd de vraag stellen of de ICT- leverancier het nu kan en
kan laten zien dat hij het kan. ICT-leveranciers hebben de neiging om te zeggen dat alles
kan, maar zeggen daarbij niet dat de daarvoor benodigde software nog gebouwd moet
worden. Oftewel ze hebben er nog geen ervaring mee en het is afwachten of ze hetgeen
er gevraagd wordt werkelijk gaan kunnen.
4) Veel van de informatie die nodig voor het MDO staat in de verwijsbrief. Het loskoppelen
t.b.v. MDO, data-analyse, is zinvol mits de info op ZorgInformatieBouwsteen (ZIB) niveau
wordt vastgelegd in de EPD’s en automatisch geëxtraheerd kan worden uit het EPD. Dit is
nu nog niet te realiseren. Kennis ontbreekt bij EPD en XDS-leveranciers en ICT-afdelingen
van ziekenhuizen. Het VIPP-programma (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling
Patiënt en Professional (https://www.vipp-programma.nl)) heeft mede tot doel dat
elementen van de Basis Gegevensset Zorg (BGZ; gebaseerd op informatiestandaarden
zoals ZIB’s, Snomed enz) worden geïmplementeerd in de EPD’s van de algemene
ziekenhuizen. Stand van zaken juni 2019: 20-39 % van de 26 BGZ-elementen zijn in de
algemene ziekenhuizen geïmplementeerd. (Bron: https://www.vipp-programma.nl/vippmonitor/ziekenhuizen/alle-ziekenhuizen/alle-ziekenhuizen/2019-q2-junimeting/1.2.1).
Dit is een verbetering t.o.v. juni 2018, toen waren 5-11% van de BGZ-elementen
geïmplementeerd in de algemene ziekenhuizen. Wat de stand van zaken van de BGZimplementatie in de universitaire centra is, is onduidelijk.
5) Focus op de te bouwen functionaliteit en de EPD’s waar de informatie vandaan moet
komen. Nu teveel op de XDW-functionaliteit gericht geweest, te weinig op de EPD’s.

4.4 Ontwikkelfase
1)

2)

3)

Bij het ontwikkelen van de formulieren (aanvraag- en antwoordformulier) in de XDWfunctionaliteit moet balans zijn tussen generieke items en tumorspecifieke items. De
diagnoseboom bevat logica (als – dan) die leidt tot een lijst met aan te leveren gegevens.
Dit is te complex gebleken voor realisatie binnen het huidige platform. Bovendien is het
moeilijk te beheren (wijzigingen in de tijd hebben grote invloed op de inrichting) en dit
kan alleen door de leverancier doorgevoerd worden.
T.a.v. het vaststellen van verwijscriteria, er zijn veel stakeholders waardoor elke keer
aanpassingen werden gevraagd. Daar zal door de projectleiding in een vervolg beter op
gelet moeten worden.
Hanteer continue de (internationale) gegevensstandaarden als de basis t.b.v. overdracht
van informatie in de zorgketen.

4.5 Testfase
1)

2)

Projectleiders moeten bij de hele testketen kunnen (aanvragende kant en de
ontvangende kant) om optimaal de ontwikkelingen te kunnen volgen en bij te kunnen
sturen waar nodig.
Gebruikers zijn in dit geval secretaresses, waarbij inzicht in digitaal werken wisselt en
functionaliteit complexer is dan beelden in de XDS-omgeving ‘hangen’. Het is aan te
bevelen om gebruikers te laten oefenen met de functies.
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4.6 Procesevaluatie
1)

2)

3)

4)

Dit HPB-project is een ontwikkeltraject van een innovatie geleidt door de
Citrienfondsprojectleiding in samenwerking met de stakeholders. Vanaf het begin van het
project tot aan de werkelijke realisatie van de XDW-functionaliteit (tijdsperiode januari
2017-juni 2018) was het project vooral gebaseerd op theorie en verwachtingen op basis
van verhalen van mensen, meer en minder ervaren, en werkzaam in verschillende
sectoren. Het verbinden van deze ‘bubbles’ is zeer relevant voor het slagen van het
project en tevens misschien wel de grootste uitdaging. Het is noodzakelijk doelen en
verwachtingen expliciet vast te leggen waarbij voor iedereen duidelijk is wat ‘in scope’
en wat ‘buiten scope’ is.
Als de leverancier bij aanvang van het project nog niet kan laten zien hoe de software
precies werkt, betekent dit dat er sprake is van een ontwikkeltraject. Het is raadzaam
daar een samenwerkingsvorm voor te kiezen waarbij alle partijen evenveel effort
stoppen in de ontwikkeling en tevens de financiering van het project.
Houdt bij de framing van het project en de te verwachten resultaten, rekening met het
feit dat het een ontwikkeltraject is. Voor je het weet zijn de verwachtingen te hoog
gespannen.
Vanuit alle huizen vertegenwoordigt één dokter de gehele artsengroep. De informatie
t.a.v. gebruik van een nieuwe functionaliteit komt niet altijd terecht bij alle collegae.
Als men in het praktische gebruik tegen muren oploopt en vervolgens hierover vragen
stelt, is dit geen probleem. Wanneer men een eigen pad kiest, dan kan het wel een
probleem worden.
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5. Conclusie
Dit Citrienfonds HPB-project is een zeer leerzaam project geweest. Juist door ‘te doen’ is
duidelijk geworden dat de XDW-functionaliteit zinvol, maar nog niet gebruiksvriendelijk
genoeg is voor brede uitrol in het primaire zorgproces. Ook voor het MCN-HPB is dit een
ontwikkeltraject met kleine stapjes vooruit; testen, implementeren, evalueren en weer een
stapje vooruit. Het MCN-HPB blijft echter graag betrokken bij alle ontwikkelingen op dit vlak.
Duidelijk is geworden dat in een project als deze gezamenlijk, met alle partijen
(zorgprofessionals, secretaresses, softwareleverancier, RSO, EPD-leverancier, IT-architecten)
opgetrokken moet worden om miscommunicatie door de verschillende ‘bubbles’
(‘constructen’ in de veranderkundige theorie) waarin eenieder opereert te voorkomen.
Betrek met name de secretaresse die de uitwisseling van gegevens van en naar het eigen EPD
als taak heeft. Maak verbinding tussen de medewerkersgroepen in de keten zodat ze van
elkaar leren, begrijpen en accepteren hoe het proces werkt. Zo kan een proces van
gegevensuitwisseling technisch verbeterd worden maar ook efficiënter en doeltreffender
plaatsvinden.
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