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1. Inleiding 

 
Op 11 december 2017 heeft daarom een evaluatie bijeenkomst plaatsgevonden 
met de betrokken partijen uit het project Zorgverlenerportaal OZG – UMCG.  
 
Organisatie Betrokkene(n) 
Stichting Gerrit  Jan Feenstra 

Leendert Nooitgedagt 
Meddex  Maaike Haksteeg 

Erwin Beumer 
Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) Ben Boon 
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Gerard van Kernebeek 

Marijn Heesters 
Maarten de Ruiter 

 
Doel van de evaluatie was lering trekken uit het afgeronde project. Daarom is 
terug gekeken naar het verloop van het project, de gerealiseerde technische 
oplossing en de gebruikerservaringen uit de pilot.  
 
De resultaten van deze evaluatie moeten input geven aan vergelijkbare 
projecten in de nabije toekomst binnen de regio XDS NN en mogelijk ook 
landelijk. 
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2. Evaluatie projectmatige aspecten 

2.1 Realisatie projectkaders 

2.1.1 PROJECTDOEL 
Het Zorgverlenersportaal is opgeleverd conform de vooraf vastgestelde 
specificaties. Op een aantal punten moet nog nawerk plaats vinden: 

- SLA’s OZG en UMCG zijn nog niet getekend; 
- Bewerkersovereenkomsten OZG en UMCG zijn nog niet getekend. 

Deze punten zullen afgerond worden voor het project formeel beëindigd wordt. 

2.1.2 SCOPE 
De uitgevoerde activiteiten en opgeleverde resultaten vallen binnen de scope 
van het project. In augustus 2017 heeft wel een scope aanpassing 
plaatsgevonden, van colon naar oncologie algemeen. Hierdoor was het mogelijk 
een pilot voor mamma in te richten na het wegvallen van de colon 
samenwerking.  

2.1.3 AANPAK 
Tijdens het project is veel op afstand gewerkt. Dit heeft niet altijd goed 
uitgepakt. Meerdere keren is gebleken dat het ontwikkelen op locatie door de 
leverancier de snelste en beste resultaten opleverde.  

2.1.4 RESULTATEN 

2.1.4.1 Functionaliteit Zorgverlener portaal 
Er is een werkend ZVP in productie opgeleverd ten behoeve van de oncologie 
samenwerking OZG - UMCG 

2.1.4.2 Inhoud Zorgverlener portaal 
Gedurende het project is er ten opzichte van het contract een aantal 
aanpassingen geweest in de ontsloten dataset. 

Niet ontsloten Reden 
UMCG Docma (Decursus)  Onbekend 
OZG Zamicom (Poliklinische medicatie) gegevens nog niet beschikbaar 
UMCG – OZG Radiologiebeelden – reden:  functionaliteit is al in gebruik via Forcare 
OZG PACS 2 (endoscopie)  PACS 2 nog niet beschikbaar 
  
Extra ontsloten  
OZG Endobase (endoscopie) Noodzakelijk doordat PACS2 nog niet beschikbaar 

was. 
OZG Easy Archive (brieven) Veronderstelling was aanvankelijk dat alle brieven 

in xCare zouden zitten. 
  
Aangepast  
Laboratorium uitslagen In de weergave is alleen een beperkte groepering 

van bepaling doorgevoerd. Mapping van Certe en 
UMCG bepalingen bleek complexer dan voorzien. 
Binnen de beperkte gebruikersgroep was dit niet 
bezwaarlijk. 

  



 

Regionale Oncologienetwerken 6 

2.2 Beheer aspecten 

2.2.1 TIJD 
Het project heeft een aanzienlijke uitloop gekend. Na ondertekening van de 
contracten in najaar 2015 heeft in januari 2016 de kick-off plaatsgevonden. 
Daarbij werd uitgegaan van een doorlooptijd van 5 maanden tot in 
productiename. Uiteindelijk is het ZVP in mei 2017 in productie genomen. 
Belangrijke factoren die een rol hebben gespeeld bij deze vertraging zijn: 

- Onderschatting van de complexiteit van de koppeling Meddex - XDS NN. 
Meddex, Forcare en Gerrit hebben veel extra tijd en energie moeten steken 
in de realisatie van deze koppeling;  

- Besluitvorming op ziekenhuisniveau bij aanvullende verzoeken/ 
voortschrijdend inzicht van Meddex; 

- De complexiteit van het applicatielandschap in het UMCG en de daarbij 
behorende beheerorganisatie en afhankelijkheden; 

- Personele inzet, verloop en capaciteitsproblemen Meddex in de periode april 
2016 – februari 2017; 

- Beschikbaarheid testdata: vooraf is vastgesteld dat deze tijdig en voldoende 
beschikbaar moest zijn, maar gedurende het project bleek het complex om 
over de juiste en bovendien anonieme testdata te beschikken. 
Testwerkzaamheden zijn hierdoor dikwijls uitgelopen/ later uitgevoerd dan 
gepland.  

Februari 2017 heeft vanuit UMCG/OZG escalatie naar Meddex plaatsgevonden 
waarin overwogen is het project te beëindigen vanwege de vertraging. Op basis 
van toezeggingen door Meddex mbt hernieuwde aanpak (dedicated sprints en 
ontwikkelteam) en commitment andere partijen is besloten het project te 
continueren en te richten op in productiename per 1 mei 2017. Dit is 
gerealiseerd.  

2.2.2 GELD 
De begrootte ureninzet is als gevolg van de vertraging en complexiteit voor de 
betrokken organisaties overschreden. De nadelige gevolgen van de uitloop in 
doorlooptijd zijn moeilijk/niet in geld uit te drukken.   

Omschrijving Eenmalig Jaarlijks (2017 – 2020) 
Externe kosten Meddex conform begroting voor  
zowel OZG als UMCG) 

  

Externe kosten meerwerk Meddex: 
– Ontsluiting Medische Microbiologie UMCG 
– Ontsluiting Endobase OZG  

  

 Externe kosten GERRIT conform begroting: 
 

  

 Externe kosten St GERRIT meerwerk: 
 10k€ meerwerk door complexiteit inrichting. 

  

 

2.3 Meningen: wat er goed ging en wat beter kan  

2.3.1 PROJECTPLAN  
Allen: Aan het project lag een Plan van Aanpak op hoofdlijnen ten grondslag 
(onderdeel van het contract Meddex/UMCG/OZG). De realisatie heeft 
plaatsgevonden aan de hand van het deploymentplan van Gerrit. Hoewel voor 
iedereen beschikbaar is herhaaldelijk gebleken dat partijen niet bekend waren 
of niet conform dit plan werkten waardoor knelpunten ontstonden.  
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2.3.2 PLANNING 
Allen: De planning vooraf is niet realistisch geweest en dit was vooraf deels te 
voorzien geweest.  

2.3.3 MENSEN/ EXPERTISE 
Allen: Over het algemeen kan gesteld worden dat de juiste personen/ expertise 
betrokken geweest zijn.  

UMCG: binnen het UMCG is in tegenstelling tot OZG expertise verspreid over 
groot aantal medewerkers die vaak beperkt betrokken zijn/ kunnen worden bij 
het project. Dit leidt vaak tot langere doorlooptijd voor de beantwoording van 
vragen.  

2.3.4 COMMUNICATIE 
Allen: Tussen de direct betrokkenen binnen de projectorganisatie verliep 
communicatie effectief  en laagdrempelig.  

2.3.5 RAPPORTAGE 
UMCG/OZG: Met betrekking tot de voortgang is Meddex in het tweede jaar van 
het project begonnen met het 2 wekelijks versturen van sprintrapportages. Dit 
functioneerde goed en droeg bij aan een positief projectverloop. Sinds juli 2017 
werden geen sprintrapportages meer opgeleverd, waardoor het voor OZG/OZG 
regelmatig onvoldoende duidelijk was welke activiteiten uitgevoerd en afgerond 
werden.  

2.3.6 ORGANISATIE 
Meddex: geeft aan dat het ontwikkelteam de samenwerking met de betrokken 
partijen als zeer positief ervaren heeft.  

Allen: Ondanks veel tegenslagen bleven betrokkenen toegewijd aan het project 
en was sprake van een constructieve houding van de projectpartijen.  

2.3.7 OVERLEGSTRUCTUUR  
Allen: Het wekelijks overleg (dinsdag) is effectief gebleken. Bovendien bleken 
de extra wekelijks updates (donderdag) tijdens de dedicated sprints van 
meerwaarde m.b.t. voortgang en planning doordat snel geschakeld kon worden 
bij oplossen van (dreigende) vertraging.  
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3. Gebruikers evaluatie pilot 

3.1 Opzet en verloop pilot 

In de maanden september, oktober en november 2017 heeft een pilot gedraaid 
binnen de OZG- UMCG samenwerking rond mammacarcinoom. Onderdeel van 
deze samenwerking is een polikliniek op de maandagmiddag waarbij patiënten 
die in aanmelding komen voor een operatieve ingreep, de gelegenheid geboden 
wordt deze versneld uit te voeren in het OZG. De patiënten waarbij dit 
gedurende de pilotperiode aan de orde was, werden aangemeld in het ZVP 
waarna UMCG- gegevens ten behoeve van MDO en verwijzing beschikbaar waren 
voor artsen in de OZG. De verwachting was dat daardoor wekelijks 1 á 2 
patiënten aangemeld zouden worden. Gedurende de hele maand oktober waren 
er door een storing geen nieuwe gegevens beschikbaar in het ZVP waardoor het 
aantal aangemelde patiënten uitgekomen is op circa 15.  
 

3.2 Vragenlijst gebruikers 

Er heeft een korte evaluatie plaatsgevonden onder (beoogde) gebruikers van het 
ZVP tijdens de pilotfase. 12 personen hebben de vragenlijst ingevuld (7 
gebruikers, 5 niet- gebruikers). Hieronder de belangrijkste bevindingen. 

Resultaten gebruikers 

Toegankelijkheid 
 

 
 
Opmerking van een gebruiker: “iets minder muisklikken zou handig zijn”  
 

Indeling tabbladen / vindbaarheid beschikbare informatie 
 

 
 
 
Opmerking van een gebruiker: “als de informatie er in staat dan is deze goed te 

vinden” 
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Volledigheid beschikbare gegevens gewenste informatie 
 

 
 
Opmerking van een gebruikers: 
- “PA en decursus ontbreken” 
- “Niet alle benodigde info van alle belangrijke afdelingen, nu is dat volgens 

mij alleen chirurgie”  
- “Correspondentie is pas inzichtelijk als deze definitief is” 
- “Melding voor nieuwe documenten zou mooi zijn”. 
 
Tot slot is 75% van de gebruikers het eens met de stelling dat het ZVP bij kan 

dragen aan efficiëntere patiëntenzorg.  
 

Resultaten niet- gebruikers 

Als reden voor het niet gebruiken wordt aangegeven dat: 

- met niet wist van het bestaan 
- er geen aanleiding is geweest in te loggen. 
- geen inloggegevens waren ontvangen 

Overige op- of aanmerkingen 

Een aantal gebruikers heeft gebruik gemaakt van het opmerkingenveld aan het 
eind van de vragenlijst. Hieruit komende de volgende aandachtpunten naar 
voren:  
- Mogelijkheid informatie overnemen te nemen vanuit ZVP in eigen EPD via 

kopiëren & plakken; 
- En pop-up wanneer nieuwe informatie beschikbaar is in het ZVP. 

3.3 Evaluatie gesprekken 

Er heeft een aantal evaluatie gesprekken plaatsgevonden waarin de volgende 
aspecten duidelijk naar voren kwamen: 

- Het ontbreken van afspraak gegevens wordt als een gemis ervaren. Onduidelijk 
is waarom dit niet meegenomen is, aangezien Meddex deze wel blijkt te kunnen 
ontsluiten. Mogelijk is bij de projectdefinitie uitgegaan van medisch specialisten 
als hoofdgebruikers binnen de colon samenwerking, waar dit in de pilot binnen 
de mamma samenwerking vooral verpleegkundig specialisten en administratieve 
ondersteuners waren.  

- Het ZVP is vooral gebruik bij het voorbereiden van het MDO. Bij verwijzingen 
werd met name gebruikt gemaakt van documenten die via de reguliere weg 
verstuurd of telefonisch opgevraagd werden. Ook omdat de verwijsbrief pas 
later definitief werd en daarmee beschikbaar in het ZVP. 

-  Betrokkenheid gebruikers verschilde per ziekenhuis, binnen OZG werd actiever 
gebruik gemaakt van het ZVP. 

3.4 Conclusie 
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Uit de pilot kan geconcludeerd worden dat: 
- het ZVP voldoet (functioneel en inhoudelijk) en potentie heeft; 
- niet alle gegevens beschikbaar zijn waarop wel gerekend werd; 
- ontbreken van informatie rond afspraken/ geplande onderzoeken en het niet 

over kunnen nemen van gegevens als een gemis ervaren wordt.  

3.5 Geleerde lessen  

Vooraf beter duidelijk krijgen welke processen ondersteund zullen worden met 
de toepassing en van daaruit beeld vormen van de informatiebehoefte van 
gebruikers en de juiste gebruikers betrekken.  
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4. Technische inrichting en architectuur 

4.1 Gekozen architectuur 

Geconcludeerd kan worden dat gekozen architectuur de juiste is voor het 
realiseren van de projectdoelstelling en een basis kan bieden voor verdere 
opschaling in de regio. 

4.1.1 COMPONENTEN 
Doordat conform IHE standaarden een infrastructuur gerealiseerd is, is er sprake 
van een goede interoperabiliteit van de verschillende componenten van Meddex 
en Forcare (Registry, repository, Atna, BPPC). 

4.1.2 CONFIGURATIE 
Netwerkconfiguratie verliep moeizaam doordat in eerste instantie vaak 
voorbijgegaan werd aan deploymentplan en de architectuurontwerp. Niet het 
totaal aan netwerksettings werd getest, maar alleen dat gedeelte wat op een 
bepaald stuk nodig was. Dit gebeurde ook vaak ad hoc, wanneer het nodig was. 
Daardoor kwamen later in het project knelpunten aan het licht die eerder 
gevonden hadden kunnen en moeten worden. Vanaf alle betrokken 
deelsystemen had getest moet worden:   

- Gerrit à UMCG 
- GERRIT à Meddex  
- UMCG àGERRIT 
- UMCGàMeddex 
- Meddex àGERRIT 
- GERRIT àMeddex 

4.1.3 VOORTSCHRIJDEND INZICHT 
Gedurende het project heeft Meddex aangegeven Rundeck te willen 
implementeren om deployments beter en efficiënter uit te kunnen voeren. 
Besluitvorming hierover heeft veel tijd gekost. Dit was soepeler verlopen 
wanneer dit bij aanvang bekend geweest was.   

4.1.4 OTAP EN “VOLWASSENHEID” INRICHTING  
Het werken met slechts een test/acceptatie en productieomgeving heeft voor 
sub optimale omstandigheden gezorgd in de testfase. Tijdens ontwikkeling en 
test konden niet gelijktijdig plaatvinden. Aanleiding voor de keuze van deze 
inrichting kwam voort uit het feit dat er binnen XDS NN alleen test/acceptie en 
een productieomgeving beschikbaar was.  

Beheer GERRIT geeft verder aan dat er nog steeds foutmeldingen op de 
productieomgeving ontstaan die niet voorkomen op test. Dit wijst op een 
verschil in inrichting op test en productie dat niet aanwezig zou mogen zijn 
wanneer strikt gewerkt wordt volgens OTAP. 

4.1.5 BEHEER 
Gedurende de pilot is gebleken dat het beheer nog niet optimaal functioneert:  

- Doordat er geen centrale regie was op beheer verliep afhandeling van issues 
tijdens de pilot vaak over veel schijven hetgeen altijd tijd kost.  
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- Daarnaast is het meerdere keren voorgekomen dat bij het oplossen van een 
issue de oorzaak elders lag dan werd aangenomen. Dit kon gebeuren doordat 
dikwijls eenzijdig en onvoldoende grondige  probleemanalyse plaatsvond.   

Overall is de conclusie dat het beheer verbetert moet worden en centrale 
coördinatie op beheer cruciaal is. Op dit laatste punt moet gekeken worden 
naar de rol die Gerrit hierin kan spelen.  

Geleerde lessen  

Steek veel tijd in een goede voorbereiding, het opstellen en communiceren van 
het deploymentplan en de architectuur. Betrek hierbij tijdig de juiste mensen 
zodat het voor alle betrokkenen een vanzelfsprekendheid is.  

Analyseer issues goed voordat een oplossingsrichting uitgewerkt wordt.  

4.2 Toestemming en privacy 

Binnen de huidige toepassing van het ZVP geldt een impliciete toestemming. Dat 
wil zeggen: arts vraagt patiënt toestemming voor uitplaatsen (deel van de) zorg 
naar andere ziekenhuis. Patiënt geeft toestemming en gaat daarmee ook 
akkoord met het uitwisselen van gegevens. Arts legt toestemmingsvraag en 
mondelinge antwoord patiënt vast in het medisch dossier. 

Bij aanmelding van een patiënt in het ZVP wordt de gebruiker expliciet gevraagd 
of toestemming verleend is. Na bevestiging wordt de toestemming gezet in het 
ZVP (BPPC) waarna een bericht met BPPC document naar XDS-NN gaat en wordt 
opgeslagen. DE toestemming omvat: 

- UMCG toestemming aan OZG voor inzage UMCG documenten; 
- OZG toestemming aan UMCG voor inzage OZG documenten; 
- Toestemming voor de zorgverleners (niet ziekenhuis specifiek) binnen de 

samenwerking oncologie OZG – UMCG  

De geldigheid van de toestemming is gezet op 2 jaar. Vooralsnog zijn er geen 
redenen om deze termijn aan te passen. 

Intrekken van de toestemming kan plaatsvinden via het ZVP. Reeds gedeelde 
informatie blijft beschikbaar in het ZVP omdat dit relevant kan zijn voor de 
gestarte behandeling. Er wordt geen nieuwe informatie toegevoegd. 

Binnen XDS NN vindt centrale logging (ATNA) plaats van raadplegingen op het 
ZVP. Hieruit kan een periodieke rapportage opgeleverd worden aan de privacy 
officers van betrokken instellingen. Van de pilotfase is logging opgevraagd en 
beschikbaar. 

4.3 Proof of concept viewer: Forview - Meddex 

Het tonen van radiologiebeelden kon technisch wel gerealiseerd worden binnen 
het ZVP maar viel buiten de scope van dit project omdat hiervoor regionaal al de 
Forview geïmplementeerd is. Gevolg is wel dat gebruikers zowel het ZVP als de 
Forview moeten raadplegen waar het gebruik van één viewer het meest 
wenselijk is.  

Doelstelling  

- Aantonen van de mogelijkheid om door Meddex ontsloten data te tonen 
binnen de Forview 
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- Een eerste verkenning te doen welke viewer regionaal ingezet kan worden 
als viewer op zowel patiëntgegevens als radiologiebeelden. 

Configuratie 

Ten behoeve van de POC werden de Meddex repositories van OZG en UMCG 
geraadpleegd door de Forbridge. Vervolgens kon vanuit de Forview de Forbridge 
bevraagd worden en kon data uit de Meddex repository getoond worden. 

Bevindingen 

- Tabbladen: de indeling conform ZVP is ook mogelijk in Forview. Aanpassingn 
hierin kunne doorgevoerd worden door GERRIT, zonder tussenkomst van de 
leverancier. Kennis mbt XML is daarbij wel noodzakelijk.  

- Weergave documenten:  de meeste documenten worden getoond echter met 
RTF bestanden gaat dit nog niet goed. Deze kunnen wel leesbaar gemaakt 
worden middels wordpad maar nog niet embeddex in de Forview.  Binnen het 
ZVP is dit momenteel beter uitgevoerd en kunnen RTF bestanden in preview 
getoond worden. 

- Gegevens overnemen:  
- knippen/plakken van tekst, volgens gebruikers een tekortkoming van het 

ZVP, kan vanuit Forview; 
- Downloaden van bestanden naar lokale PC is ook mogelijk 
- Exporteren naar bronsysteem ontvanger is al langer een request; 

- Laboratorium data wordt niet overzichtelijk weergegeven in een tabel of 
grafiek waar dit in het ZVP overzichtelijk gepresenteerd word (tabel en 
grafiek);  

- Studies beeldvorming: het raadplegen van verschillende studies is omslachtig, 
het is noodzakelijk steeds terug te keren naar het overzicht scherm.  

- Forview is configureerbaar mbv style sheets. Dit geeft flexibiliteit voor de 
gebruiker/ beheerder.  

 

Figuur 1 Screenshot POC Forview 
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Punten ter verbetering  

- Eenvoudige beheerfunctionaliteit voor inrichting van de tabbladen in de 
Forview; 

- Laboratoriumdata tonen in tabel en grafiek; 
- Rtf-bestanden tonen in preview; 
- Bij raadplegen beeldonderzoeken moet knop  “Vorige/volgende” beschikbaar 

zijn; 
- Mogelijkheid om te kunnen exporteren vanuit Forview naar een EPD (bijv. obv 

HL7 berichten) 
 

Conclusie  

Op basis van de beperkte POC kan gezegd worden dat positief geoordeeld kan 
worden over de ontwikkelrichting om Forview in te zetten als regionale viewer 
voor zowel beelduitwisseling, gegevens uitwisseling en workflow ondersteuning.  
Een POC opv een test patiënt met een meer volledige dataset is wenselijk. 

Voor een volledig beeld is het tevens noodzakelijk de mogelijkheden van het ZVP 
te analyseren mbt de inzetbaarheid als regionale viewer. 
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5. Conclusie en Advies 

1 Het ZVP heeft zowel voor gebruikers potentie om gegevensuitwisseling tussen 
OZG en UMCG te faciliteren. Wel moet met name het beheer naar een hoger 
plan getild worden.  Hiervoor worden in januari 2018 vervolgafspraken 
gemaakt russen Meddex, Gerrit, OZG en UMZG. 

2 Gezien de samenwerking tussen OZG en UMCG is het wenselijk het ZVP in te 
blijven zetten voor het ontsluiten van gegevens uit OZG. Vervolgactie is 
opstellen plan voor opschaling uitwerken met OZG en Meddex (en NEXUS),  
belanghebbenden:  
- OZG  (minder faxen bij verwijzen) 
- St GERRIT (regio ontsluiting) 
- UMCG (ontvangt veel verwijzingen van OZG)  

3 Het is noodzakelijk om bij voortzetting van het ZVP de regie op het beheer 
centraal te beleggen. Gerrit lijkt hiervoor de aangewezen partij Vervolgactie 
is het plannen van een overleg tussen Meddex, Gerrit, OZG en UMCG.   

4 De gebruikerswens om gegevens uit het ZVP over te nemen in het eigen EPD 
moet verder uitgewerkt worden zodat de mogelijkheden en eventuele impact 
voor realisatie bekend zijn.  
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6. Contactgegevens  

Maarten de Ruiter 
UMCG  
Hanzeplein 1 
9713 GZ Groningen 
T +31 (0) 50 361 5581 
M +31 (0)6 40 38 13 63 
 
E m.deruiter01@umcg.nl 
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