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Behoeften
−

Nood aan gestructureerde gegevensoverdracht en interoperabiliteit
» meer chronische zorg i.p.v. louter acute zorg
» zorg op afstand (monitoring, bijstand, raadpleging, diagnose, operatie, …),
o.a. thuiszorg

» multidisciplinaire, transmurale en geïntegreerde zorg
» patiëntcentrische zorg en empowerment van de patiënt
» snel evoluerende kennis => nood aan betrouwbaar, gecoördineerd
kennisbeheer en –ontsluiting

» dreiging van te tijdrovende administratieve processen
» degelijke ondersteuning van het gezondheidszorgbeleid en –onderzoek
vergt degelijke, geïntegreerde en geanonimiseerde informatie
» grensoverschrijdende mobiliteit

» nood aan kostenbeheersing
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Aanzet tot het project
−
−

In januari 2012 vanuit een samenwerking tussen UMC’s en Nictiz gestart
Doel:
» Noodzaak tot standaardisatie van zorggegevens
» Komen tot een hoge mate van ‘interoperabiliteit’ op het gebied van
informatie-uitwisseling
» Uniformeren van klinische documentatie
• Bespaart tijd en resources
• Bundeling van wensen richting ICT-leveranciers
» Uitwisselen van gegevens onderling en met de algemene ziekenhuizen
» Consensus is over te gebruiken gegevensdefinities
» Zo veel mogelijk eenmalig en zo dicht mogelijk op het zorgproces goed
vast te leggen
» Meervoudig gebruik: Deze gegevens zijn tevens te gebruiken voor
rapportages
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www.rtreh.be
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Aanzet tot het project
−

Organisatie van een Rondetafelconferentie eind 2012 rond de ontwikkeling van
de informatisering van de gezondheidszorg

−

Deelname van ongeveer 300 personen uit de sector
» Patiëntenverenigingen

» Zorgverleners
» Ziekenfondsen
» IT-industrie
» Overheden

−

Er werd een concreet actieplan e-Gezondheid opgesteld voor 5 jaar - Roadmap
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Aanzet tot het project
−

Het actieprogramma is opgebouwd rond 5 pijlers:
» De uitwisseling van gegevens door zorgverleners op basis van een
gemeenschappelijke architectuur ontwikkelen
» De betrokkenheid van de patiënt en zijn kennis over e-gezondheid
verhogen
» Een referentieterminologie uitwerken
» Administratieve vereenvoudiging en efficiëntie realiseren
» Een flexibele en transparantie governancestructuur invoeren waarin alle
bevoegde overheden en stakeholders betrokken zijn

−

Dit actieplan vormt een duidelijk kader waarin 20 concrete en meetbare
doelstellingen voor de komende vijf jaar zijn opgenomen
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Aanzet tot het project
−

Om tot uitwisseling van overdrachtsgegevens (informatie), tot
interoperabiliteit te komen moeten op meer niveaus (lagen) afspraken gemaakt
worden
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Generieke overdrachtsgegevens
−

Generieke overdrachtsgegevens
» Landelijk gedefinieerde, generieke set gegevens die bij de overdracht van
een patiënt in een ziekenhuisomgeving uitgewisseld kunnen worden
(www.nictiz.nl, 2013)
» Generiek = specialisme-overstijgend, ofwel een set van klinische gegevens
die voor alle specialismen gelden, maar wel uit te breiden zijn
» Continuity of Care Record (CCR) is een standaard voor gegevensuitwisseling
die de zorgverlener helpt bij de (elektronische) overdracht van
patiëntinformatie aan een collega in een andere zorginstelling
» Continuity of Care Document (CCD) is een standaard die de gegevens uit
CCR combineert met HL7-technologieën.
» Beide standaarden bestaan uit zeventien (Engelstalige) secties waarbinnen
alle relevante gegevens voor een overdracht van een patiënt moeten
worden geplaatst
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Generieke overdrachtsgegevens
−

Het beknopt gezondheidsdossier
» SUMEHR (SUMmarized Electronic Health Record)
» Minimale set van gegevens die de nuttige gezondheidselementen bevat die
nodig zijn voor verdere medische opvolging, een behandeling of de
continuïteit van de zorg
» Verbindingsdocument tussen de Elektronische Medische Dossiers (EMD);
niet alleen van huisartsen, maar ook van geneesheren-specialisten al dan
niet binnen een ziekenhuis
» Technisch gezien is het zo dat het bestand dat de Sumehr-gegevens
transporteert een bericht is dat deel uitmaakt van een geheel van
berichten dat op initiatief van de FOD Volksgezondheid ontwikkeld werd
om de belangrijkste medische transacties (ontslagbrief, verwijsbrief,
medisch-technische protocollen, laboresultaten, operatieverslagen…) te
standaardiseren
» KMEHR-BIS (Kind Messages for Electronic Healthcare Records' - Belgische
Implementatie Standaard van KMEHR-bis)
10

Bron:

Registraties

Verslag versturen
naar GMD-houder

SumEHR

Medicatieschema

Attesten
aanmaken en
versturen

Voordelen

Tarificatie,
facturatie

Raadplegen van
laboresultaten

Elektronische
verwijsbrief

Online advies en
guidelines
Elektronische
voorschriften
11

Scenario’s
−

In de volgende scenario’s:
» Tussen ziekenhuizen, binnen
hetzelfde specialisme
» Tussen ziekenhuizen, van het
ene specialisme naar het
andere specialisme
» Binnen een ziekenhuis, van het
ene specialisme naar het
andere specialisme
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Scenario’s
−

−

Gegevens uit ziekenhuizen
» Delen van documenten
• Tussen ziekenhuizen
• Tussen ziekenhuizen en
eerste lijn
» Het “hubs en metahubsysteem”
Extramurale gegevens
» Delen van gestructureerde
gegevens tussen eerstelijns- en
andere extramurale
zorgverleners
» De "extramurale
gezondheidszorgkluizen"
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Bron:
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Scenario’s
−

−

Gegevensoverdracht (Point-to-point)
» Registratie van de gegevens op een bepaald ogenblik
» Verzender kiest bestemmeling
» Verzender is verantwoordelijk om de gegevens enkel te verzenden naar
bestemmelingen die een rechtmatige toegang hebben tot deze gegevens
» E-healthbox (www.ehealth.fgov.be)
Gegevensdeling
» Evolutieve gegevens
» De bron weet op voorhand niet wie de gegevens zal raadplegen (bv. arts
met wachtdienst)
» Duidelijkheid nodig over wie er toegang heeft tot de gegevens
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Semantische definitie
−

−

Generieke overdrachtsgegevens. De verwijzer bepaalt wat er in gezet wordt,
maar de structuur en de definitie van deze informatie, inclusief semantische
definitie (code- en terminologiestelsel) is voor elk specialisme hetzelfde
(generiek)
Voor terminologie- en codestelsel wordt gebruik gemaakt van bestaande
stelsels, zoals SNOMED CT, LOINC, CBV-verrichtingenlijst, DHDDiagnosethesaurus etc.
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Semantische definitie
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Semantische definitie
−

In te vullen behoeften
» zorgverstrekker toelaten soepel en correct termen in te voeren voor de
beschrijving van het medisch handelen, zonder dat het achterliggend
codeersysteem moet gebruikt worden
» context-gevoelige zoekmodule met zowel syntactische als semantische
varianten, die een snelle maar correcte suggestie voor de juiste term
bieden in meer dan 95% van de situaties
» gewenste granulariteit van de aangeboden termen met de kans het
achterliggend classificatiesysteem open te maken en op de juiste plaats in
het systeem een korte maar productieve zoektocht te voeren naar een
(minder) preciesere term binnen die classificatie
» ingangstaal is Nederlands of Frans en de correcte vertaling naar de andere
landstaal en naar het Engels moet verzekerd zijn
» mogelijkheid om de basiswoordenschat in het systeem aan te vullen en te
verfijnen (binnen de pragmatische limieten)
19

Conclusies
−

Gelijklopende behoeften aan interoperabiliteit
» patiënten en de zorgen zijn grensoverschrijdend (ziekenhuizen,
specialismen, landsgrenzen, ICT-systemen,…)
» samenwerking tussen alle actoren in de gezondheidszorg
» efficiënte en veilige elektronische communicatie tussen alle actoren in de
gezondheidszorg
» kwaliteitsvolle, specialisme-overschrijdende elektronische
patiëntendossiers
» zorgpaden
» geoptimaliseerde administratieve processen
» technische en semantische interoperabiliteit
» nodige waarborgen inzake informatieveiligheid, bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, respect van het beroepsgeheim van de
zorgverleners
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Dank u!

21

