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1. Uitwerking vanuit het procesmodel ZiRA 

1.1 Inleiding 

Het project Gegevensset Oncologie Algemeen is onderdeel van één van de 4 thema's van het 
Citrienfonds programma Regionale Oncologienetwerken 2.0, te weten het thema 
Gegevenssets oncologie. De eerste versie van de Gegevensset Oncologie Algemeen is 
gepubliceerd op 12 maart 2020. 1 De Gegevensset Oncologie Algemeen bevat oncologie-
generieke gegevens waarvan de verwachting is dat deze in ieder oncologisch zorgproces 
relevant zijn en daarmee geldt voor iedere patiënt, ongeacht de tumorsoort. De set fungeert 
als basis voor de verdere ontwikkeling van oncologie-sepecifieke gegevenssets, welke 
ondermeer in de zes proeftuinen van het thema Gegevenssets Oncologie van het programma 
Naar regionale oncologienetwerken ontwikkeld gaan worden. De conceptversie is opgebouwd 
met behulp van de kennis en ervaring uit de regio’s via de linking pins en de zes proeftuinen. 
Uitgangspunt bij het samenstellen van de gegevensset is de gemene deler identificeren voor 
wat betreft de klinisch relevante zorginformatie in de oncologie. Doel is om de gegevensset 
in de betreffende proeftuinen te testen en doorontwikkelen als onderdeel van de oncologie 
specifieke gegevenssets.  
 
Klinisch relevante gegevens worden gedurende het gehele zorgproces vastgelegd. Om te 
identificeren wat in welke stap van het zorgproces klinisch relevant is en lokaal afspraken te 
maken wie gegevens vastlegt is het noodzakelijk om het zorgproces in kaart te brengen. Het 
zorgproces is uitgewerkt aan de hand van het procesmodel van de Ziekenhuis Referentie 
Architectuur (ZiRA). Het ZiRA procesmodel beschrijft processen op generieke wijze zodat 
deze in alle ziekenhuizen bruikbaar is en daarmee als basis dient voor lokale nadere invulling 
van het proces.2 Het generieke zorgproces is daarmee een belangrijk handvat voor 
implementaties.   
 

1.2 Uitleg processchema’s 

De processchema’s zijn getekend in ArchiMate3, een beschrijvingstaal voor o.a. 
procesarchitecturen. Hierbij is gebruik gemaakt van Archi4, een open source tool voor het 
tekenen in ArchiMate. De schema’s zijn als bijlagen opgenomen aan het einde van dit 
document. 
Het Archi-bestand is los van dit document beschikbaar; omdat Archi vrij beschikbaar is kan 
iedereen hiermee aan de slag. In een individuele instelling kan dan nader beschreven worden 
hoe het eigen proces eruitziet. In de praktijk kunnen er namelijk uiteraard variaties zijn met 
betrekking tot de precieze volgorde van de stappen. De opbouw van de processchema’s 
worden beschreven in hoofdstuk 1.4.1. 
 

1.3 Legenda processymbolen 

Onderstaande legenda weergeeft de toelichting op de gebruikte symbolen. 
 

symbool uitleg 

 
Bedrijfsprocessen, werkprocessen en deelprocessen/processtappen 

                                                   
1 https://www.oncologienetwerken.nl/nieuws/eerste-versie-gegevensset-oncologie-algemeen-gepubliceerd 
2 https://sites.google.com/site/zirawiki/ 
3 https://nl.wikipedia.org/wiki/ArchiMate 
4 https://www.archimatetool.com/ 
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Vast te leggen gegevens, informatie 

 
De elementen die voorkomen in de Gegevensset Oncologie Algemeen 

 Geeft globaal de volgorde van processtappen aan 

 
Geeft aan dat een proces(stap) deel uitmaakt van een proces van een hoger 

niveau 

 
Geeft aan dat een proces een gegeven genereert (heengaande pijl vanuit proces) 

of 

Geeft aan dat een proces een gegeven leest of ervan gebruik maakt 

 

1.4 Het generieke procesmodel 

De generieke uitwerking van het zorgproces geeft aan welke zorginformatie in welke globale 
stappen van het zorgproces in een inventarisatie door betrokken zorgprofessionals als klinisch 
relevant wordt bestempeld. Met andere woorden, welke gegevens moeten onafhankelijk van 
het type kanker, altijd worden vastgelegd gedurende het oncologisch zorgproces.  
 
Het generieke zorgproces is de basis voor oncologie specifieke en uiteindelijk lokale invulling 
in de instellingen, daar kan nader ingevuld worden hoe het eigen proces eruitziet. Denk 
bijvoorbeeld aan afspraken over wie bepaalde zorginformatie vastlegt. Door het uitwerken 
van een compleet zorgproces ontstaat overzicht over wat er in een bepaalde fase gebeurt, 
wat er wanneer en door wie wordt vastgelegd en waar dat gebeurt. In geval van eventuele 
wijzigingen (bv. in proces, zibs of registratie), is meteen duidelijk waar deze invloed op 
hebben. 
 
Het proces is weergegeven in zes hoofdplaten die in de paragrafen hieronder worden 
toegelicht. De afbeeldingen zelf zijn in bijlage 1.1 t/m 1.6 opgenomen omdat ze te breed 
zijn voor het standaard A4-formaat. Nadere beschrijving m.b.t. de geprioriteerde onderdelen 
van het oncologisch zorgproces en de totstandkoming van de procesplaten worden in het 
reeds gepubliceerde document ‘Gegevensset Oncologie Algemeen’ beschreven.5 De 
uitwerking over hoe de gegevens worden gemapt op de internationale coderingen zijn terug 
te vinden in het bestand Gegevensset Oncologie Algemeen – Datasepecificatie.6  
 

1.4.1 ZIRA HOOFDPROCES 
De bovenste laag van de afbeelding toont de generieke processtappen van de ZiRA, Niveau 17.  
Van het complete ZiRA-proces zijn voor de gegevensvastlegging zes bedrijfsprocessen 
relevant: 

- Vaststellen zorgbehoefte 
- Diagnosticeren 
- MDO-proces 
- Opstellen Behandelplan 
- Behandelen  
- Overdragen 

Bovengenoemde stappen zijn in principe in elk zorgproces terug te vinden. Het 
Multidisciplinair overleg (MDO) kan ook als een bedrijfsproces worden gezien en daarmee, net 

                                                   
5 https://www.oncologienetwerken.nl/sites/default/files/2020-
03/Gegevensset%20Oncologie%20Algemeen%20-%20versie%201.0_0.pdf 
6 Gegevensset Oncologie Algemeen - Datasepecificatie 
7 Procesmodel, Niveau 1 Bedrijfsprocessen 

Gegevens 
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als de andere bedrijfsprocessen, uitgewerkt worden en in de vastgestelde Gegevensset 
Oncologie Algemeen worden opgenomen. 
 
In bijlagen 1.1 t/m 1.6 worden de verschillende procesplaten op hoofdlijnen weergegeven, 
inclusief de vast te leggen zorginformatie. Hierin worden de generieke bedrijfsprocessen 
beschreven en deels uitgewerkt. In de hoofdplaten is terug te zien waar in het zorgproces 
een variabele van de Gegevensset Oncologie Algemeen wordt vastgelegd en welke zib daarbij 
hoort. De vijf lagen in de hoofdplaten worden hieronder toegelicht:  
 

- ZIRA HOOFDPROCES 
De bovenste laag van de afbeelding toont de generieke bedrijfs- en werkprocessen van de 
ZiRA, Niveau 18. De uitwerkingen van de bedrijfsprocessen Vaststellen zorgbehoefte, 
Diagnosticeren, MDO, Opstellen behandelplan, Behandelen en Overdragen inclusief de 
Gegevensset Oncologie zijn in de bijlagen opgenomen. 
 

- GENERIEK MDO PROCES 
De tweede laag is een verfijning van de eerste laag, en beschrijft de geprioriteerde 
processtappen (bedrijfsactiviteiten) van het oncologisch zorgproces. 
 

- VAST TE LEGGEN INFORMATIE 
De derde laag is de informatielaag. Hierin worden de typen gegevens benoemd die tijdens 
een bepaalde processtap worden vastgelegd ten behoeve van het zorgproces (denk hierbij 
aan het vastleggen van de conclusie van het MDO). De informatieobjecten kunnen twee 
kleuren hebben: Geel als deze vanuit de ZiRA- of Nictiz-model is onderkend en Oranje als 
deze is opgenomen in de Gegevensset Oncologie Algemeen.  
 

- BENODIGDE INFORMATIE 
De vierde laag gaat om het hergebruik van beschikbare informatie over de patiënt. De 
verwachting hierbij is dat de benodigde informatie beschikbaar is en dat deze in eerdere 
zorgprocesstappen is vastgelegd. Deze laag kan om die reden gezien worden als een vorm van 
hergebruik van informatie.   
 

- TE GEBRUIKEN ZORGINFORMATIEBOUWSTENEN 
De vijfde laag is de vertaling van de informatielaag naar de zibs. In deze laag is aangegeven 
met welke zibs de informatie vastgelegd en uitgewisseld kan worden. De zibs van de 
Basisgegevensset Zorg (BgZ) zijn  met een ‘*’ (ster) gemerkt. Voor de TNM is alleen nog een 
kandidaat-zib beschikbaar, daarom heeft deze een ‘kz’-prefix gekregen. 
 

 

1.4.2 VASTSTELLEN ZORGBEHOEFTE 
Bijlage 1.1 toont het bedrijfsproces Vaststellen zorgbehoefte. Dit bedrijfsproces omvat het 
verwerken van de verwijzing en het plannen van het consult. Het behandelproces start op het 
moment dat de patiënt wordt verwezen met de verdenking kanker, of wanneer gedurende 
een behandeling de diagnose kanker wordt gesteld. Het verwerken van de verwijzing en – als 
onderdeel daarvan – het beheren van de patiëntgegevens zal niet wezenlijk verschillen van 
andere zorgprocessen. In bijlage 1.1 zijn de stappen relevant voor het klinische zorgproces 
voor oncologie uitgewerkt. Naast gegevens die gebruikt worden voor de registratie worden 
doorgaans andere gegevens genoteerd. 

1.4.3 DIAGNOSTICEREN 
Uit het bedrijfsproces Diagnosticeren van de ZiRA zijn in bijlage 1.2 enkele voor het 
oncologisch proces relevante processtappen benoemd en uitgewerkt: 

                                                   
8 Procesmodel, Niveau 1 Bedrijfsprocessen 
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- Voorbereiden contact: Hieronder valt o.a. de controle van het medicijngebruik. Dit 
kan bijvoorbeeld door een apothekersassistent worden uitgevoerd; maar zou ook 
tijdens het consult kunnen worden uitgevraagd; 

- Verzamelen aanvullende informatie: Dit omvat zowel Afnemen anamnese als 
Uitvoeren eigen onderzoek. Beide processtappen resulteren in een groot aantal 
gegevens die moeten worden vastgelegd. 
Van de processtap Uitvoeren eigen onderzoek zijn het meten van lengte, gewicht, 
gewichtsverlies en BMI en het bepalen van de WHO performance score hier al 
uitgewerkt. Ook andere metingen kunnen hier van toepassing zijn, maar zijn al snel 
oncologie specifiek; 

- Stellen diagnose: De voorgaande processen leiden tot het stellen van een diagnose, 
waarover de patiënt geïnformeerd wordt. 

In de praktijk vinden (onderdelen van) deze vier stappen waarschijnlijk in één 
contactmoment plaats. Dit zal door instellingen voor het eigen zorgproces moeten worden 
afgesproken en ingericht. In elk oncologisch proces komen deze stappen voor en zullen dus 
(net als voor de andere stappen) de benoemde minimale gegevens moeten worden 
vastgelegd. 

1.4.4 UITWERKING MDO-PROCES 
Bijlage 1.3 weergeeft de uitwerking van het MDO-proces. Binnen het oncologische zorgproces 
van de patiënt is er sprake van verschillende momenten waarop er een besluit genomen 
wordt om de patiënt aan te melden voor het MDO. Dit kan voorkomen tijdens het 
Diagnosticeren, Opstellen behandelplan en Behandelen. Gezien het MDO op verschillende 
momenten kan worden ingezet is er gekozen om het MDO-proces parallel aan de drie 
bedrijfsprocessen te laten lopen.  
 
Het bedrijfsproces MDO is eerder in een gezamenlijk rapport van Nictiz, IKNL en Philips 
beschreven9. Dit document is als vertrekpunt gebruikt om het MDO proces nader uit te 
werken. Het MDO proces start bij ‘de aanmelding’; het ontvangen van een verzoek van de 
behandeld arts / verwijzer om een patiënt te bespreken. Het MDO proces bestaat uit drie 
werkprocessen: het voorbereiden van het MDO, het uitvoeren van het MDO en het afronden 
van het MDO. Ieder werkproces bestaat uit een aantal bedrijfsactiviteiten die door 
verschillende deelnemers worden uitgevoerd. Om die bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren 
is het van belang de beschikking te hebben over patiëntinformatie, dus hergebruik van 
bekende informatie.  

1.4.5 OPSTELLEN BEHANDELPLAN 
Na de voorgaande stappen en op basis van de gestelde diagnose en het MDO volgt het 
bedrijfsproces Opstellen behandelplan, zoals weergegeven in bijlage 1.3. Tijdens dit 
bedrijfsproces worden de behandelmogelijkheden bepaald en met de patiënt besproken. Na 
het verkrijgen van informed consent wordt het behandelplan vastgesteld en de afgesproken 
behandeling/therapie aangevraagd en gepland. 

1.4.6 BEHANDELEN 
In bijlage 1.5 wordt het bedrijfsproces Behandelen weergeven. Dit bedrijfsproces beschrijft 
de stappen die bij de behandeling worden uitgevoerd. Het kan hier gaan om één of meerdere 
behandelingen die achter elkaar kunnen plaatsvinden. In de ZiRA worden medicamenteuze- 
(b.v. Chemotherapie), operatieve-, therapeutische behandelingen (b.v. 
radiotherapie),verpleging en verzorging genoemd. De ZiRA is voor de medicamenteuze, 
operatieve en therapeutische behandelingen gebruikt om de gegevensset op te plotten.  

                                                   
9 Hülsmann, C. E. (2012). Proces- en informatie-analyse van het Multidisciplinair Overleg in een ziekenhuis - 
Nictiz. Geraadpleegd van https://www.nictiz.nl/overig/proces-en-informatie-analyse-van-het-
multidisciplinair-overleg-in-een-ziekenhuis/ 
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1.4.7 OVERDRAGEN 
Bijlage 1.6 weergeeft de overdracht. Een oncologische patiënt wordt gedurende zijn/haar 
gehele zorgproces meerdere keren overgedragen. In het proces van overdragen wordt de 
informatie over de patiënt verzameld en opgestuurd naar de volgende zorgverlener. Het gaat 
hierbij om tussentijdse overdracht tussen medisch specialisten. Het proces van overdracht 
staat niet gelijk aan de informatieuitwisseling die tijdens het zorgproces tussen zorgverleners 
(b.v. tussen oncoloog en de huisarts) wordt uitgewisseld om elkaar op de hoogte van de 
voortgang te houden. 

1.4.8 ONDERSTEUNING PROEFTUINEN 
De verschillende procesuitwerkingen kunnen voor de proeftuinen en overige oncologisch 
specifieke projecten als hulpmiddel fungeren om het zorgproces voor de specifieke kankersoort 
in kaart te brengen. Daarnaast kunnen zij, aan de hand van wat voor hun proeftuin of project 
aan informatie dient te worden vastgelegd, nagaan in hoeverre de Gegevensset Oncologie 
Algemeen toereikend is of juist uitbreiding dan wel aanpassingen moet krijgen. Naast een 
communicatiemiddel tussen de deelnemers is het ook mogelijk om de gewenste wijzigingen 
door de proeftuinen in een van de platen aanbrengen.
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Bijlagen 
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1.2: DIAGNOSTICEREN  
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1.3: MDO-PROCES 
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1.4: OPSTELLEN BEHANDELPLAN  
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1.5: BEHANDELEN 
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1.6: OVERDRAGEN 
 
  



 

 

 

 


