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Huidige situatie

Minder dan 20% van de Belgische ziekenhuizen beschikt momenteel over 
een geïntegreerd EPD (elektronisch patiënten dossier) 

Er bestaat een duidelijke visie waaraan een EPD op termijn moet voldoen 
(“Framework for an Electronic patiënt record” )

Maar:
omwille van de hoge licentiekosten, de lange 
implementatieperiodes, het beperkte marktaanbod en de 
overeenkomstige risico’s beperken de meeste ziekenhuizen zich 
momenteel tot een best-of-breed oplossing, oftewel een geheel 
van los-samenhangende deeloplossingen



ICT Accelerator

Maturiteitsgap Functionaliteit

en

Het is de visie van Zorgnet-Iduro dat een beleid altijd gericht moet zijn op 
2 aspecten:
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• Er is geen éénduidige definitie (laat staan een vertaling naar architectuur) van 
een geïntegreerd EPD

• We verliezen ons best niet in een semantische discussie en kunnen bepaalde 
architectuur niet opdringen aan ziekenhuizen 

• De meeste ziekenhuizen hebben momenteel nog een best of breed‐systeem 
• Integratie kan zowel bereikt door het koppelen van systemen als door de uitvoering van 
een groot aantal functies binnen één holistisch systeem

• Naarmate de integratie vordert, zal een holistische benadering geleidelijk wel zijn 
intrede moeten doen in de meeste ziekenhuizen

• Daarom is er gekozen voor een louter functionele benadering

Geïntegreerd EPD



Overheid heeft extra financiering voorzien

Belangrijke uitdaging was om dit geld te gebruiken als een incentive om 
de ziekenhuizen sneller een volwaardig EPD te laten implementeren

Hiervoor waren criteria nodig

Zorgnet-Icuro stelt voor om “Belgian Meaningful use” 
criteria te gebruiken

Functionele benadering



Waarom meaningful use en niet EMRAM?

• De EMRAM vragenlijst geeft vooral een overzicht van de marktsituatie 
• Een groot deel van de vragen hebben betrekking op klinische subsystemen, leeftijd van de deze 

systemen, upgrades van vervangingen, enz ... 
• Er wordt weinig aandacht besteed aan de daadwerkelijke implementatiegraad noch aan de integratie 

van de subsystemen.

• Ook in de Verenigde Staten (waar het EMRAM systeem zijn oorsprong 
vond), wordt het niet gebruikt voor de officiële implementatiemeting van 
een EPD. In plaats daarvan werden “meaningful use” criteria 
vastgesteld en gebruikt.

EMRAM (HIMSS)



Situatie in de Verenigde Staten:

• Om te kwalificeren voor financiering via de Centra voor Medicare en 
Medicaid Services EHR Incentive Programs, moeten ziekenhuizen 
zinvol gebruik (“Meaningful use”) van een elektronisch 
patiëntendossier (EPD) kunnen aantonen. 

• Met " Meaningful use" gaan specifieke doelstellingen gepaard die 
professionals en ziekenhuizen moeten bereiken om te kunnen 
deelnemen in het EPD Incentive Programs.

Meaningful use in de VS



Enkele opmerkingen:

• Realiteitsbesef: Het programma in de VS is gestart in juni 2010 en 
in 2012 hebben de helft van de instellingen stadium 1 bereikt

• Nood aan Belgische criteria:
• De ICT werkgroep binnen Zorgnet-Icuro stelt voor om te werken met aangepaste 

Belgische criteria
• Een taskforce heeft een voorstel uitgewerkt om de VS criteria aan te passen aan onze 

situatie
• Dit werd terug besproken in de ICT werkgroep en dan aangeboden aan het kabinet

• Ondertussen werden de criteria ook bekeken door een aantal 
mensen van de Psychiatrische Instellingen/andere 
ziekenhuizen, met als resultaat een aangepaste versie

Meaningful use introduceren



BMUC: 
Belgian Meaningful use criteria*

VS Meaningful use Belgian Meaningful use

* De Belgian Meaningful use criteria (BMUC) werden later uitgeschreven in een nota 



• Peter Raeymakers van Zorgnet-Icuro, die 
het project trekt

• Rudi Vandevelde die de aanzet heeft 
gegeven in het FOD document “Framework 
for an Electronic patiënt record” 

• De task force die mee de BMUC 
geschreven hebben:

• De ICT werkgroep (IT directeurs van de 
Vlaamse ziekenhuizen) die de 
methodologie goedgekeurd heeft en de 
criteria besproken heeft 

BMUC: teameffort
Task Force Zorgnet‐Icuro:

• Guy Buyens, AZ Jan Portaels, Vilvoorde
• Emmanuel Stockman, ZNA
• Walter Verbrugghe, UZA
• Noëlla Pierlet, ZOL
• Johan Decruyenaere, UZGent
• Christophe Fierens, Klina
• Xavier Keters, AZ Damiaan
• Olivier Naeyaert, UZ Brussel
• Marc Monballieu, AZ Maria Middelares
• Bart Van den Bosch, UZLeuven
• Jan De Sitter, GZA
• Johan Jehoul, Broeders Van Liefde
• Peter Raeymaekers, Zorgnet‐Icuro

Bijgestaan door:
• André Vandenberghe, CHU Charleroi
• François Roucoux, GHd Charleroi
• Paul‐Henri Cerckel, CHC Liège



Van concept naar realiteit

• De oorspronkelijke BMUC werden besproken op het kabinet en samen met de 
taskforce verfijnd

• Belgian Meaningful Use werd mee opgenomen in het financieringsmodel

• Ziekenhuizen moeten een plan van aanpak opmaken
• Een aantal ziekenhuizen kunnen met hun huidige systemen wel fase 1 halen maar 

zullen op termijn vastlopen. 
• Hun plan van aanpak moet dus een migratie naar een beter geïntegreerd systeem 

voorzien en een visie om naar de volgende fasen te gaan

• Een uitdaging blijft het meten van de maturiteit
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Aanbestedingen die recent gestart werden:
• UZA
• Delta
• UZ Gent
• …
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