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Introductie
In het kader van actiepunt 2 van de Roadmap 2.0 van het e-gezondheidsplan werd er beslist een “acceleratorprogramma”
op te starten met als doel dat alle ziekenhuizen een geïntegreerd EPD op termijn in productie hebben en het effectief
gebruiken. Met behulp van een substantiële verhoging van het huidige informaticaforfait dienen de ziekenhuizen te
evolueren naar een volledig geïntegreerd EPD dat Clinical Decision Support ondersteunt, continue kwaliteitsverbetering
ondersteunt, alsook de uitwisseling van gegevens zowel intern als extern zo gestructureerd mogelijk beheert. Een
eerste belangrijke voorwaarde om aanspraak te maken op dit acceleratorbudget is het aanleveren van een ‘Plan van
aanpak’ dat omschrijft welke stappen de ziekenhuizen hiertoe (zullen) ondernemen.
Het doel van het plan van aanpak is dat de ziekenhuizen een plan hebben dat hen begeleidt in het behalen van het
vooropgestelde doel, namelijk tegen eind 2018 een geïntegreerd EPD in productie te hebben en dat ook effectief
wordt gebruikt. Het is belangrijk dat daartoe de ziekenhuizen een intern operationeel ICT-meerjarenplan hebben
goedgekeurd en een beheerstructuur (multidisciplinair coördinatieteam) hebben uitgewerkt om de implementatie,
de evaluatie en de actualisering van dat meerjarenplan te waarborgen. Een eerste mijlpaal voor de ziekenhuizen
in dit meerjarenplan is het sluiten van een contract met een softwareleverancier voor de implementatie van
een geïntegreerd EPD. Indien een ziekenhuis niet opteert voor een externe softwareleverancier worden concrete
opvraagbare bewijsstukken verwacht, die toelaten het stappenplan naar het vooropgestelde eindresultaat te
evalueren.
Daartoe werd een vragenlijst rondgestuurd naar de ziekenhuizen. Deze vragenlijst peilde naar de aanwezigheid van
een plan van aanpak binnen de ziekenhuizen. Het plan van aanpak dient uiteraard aangepast te worden aan de
realiteit van elke instelling. De einddatum voor het terugsturen van de vragenlijst was 30 september 2016.
Deze vragenlijst bestond uit 5 grote delen, namelijk de beschrijving van de AS-IS situatie, de beschrijving van de
gewenste situatie TO-BE, de wijze waarop tot een keuze tot geïntegreerd EPD zal komen, een beschrijving van de
voorbereiding tot het implementatieproces en een vijfde luik omvat de gerelateerde veranderingsprocessen die
gepaard gaan met de implementatie van een nieuw EPD. Hieronder zullen we de gedane vaststellingen op basis van
de resultaten die we ontvingen op 30 september 2016 presenteren. Van 66 «andere» ziekenhuizen hebben we de
gegevens kunnen verwerken.
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Resultaten
2.1. AS-IS
De AS-IS betreft een beschrijving van de huidige situatie met betrekking tot de informatisering van het ziekenhuis.
Immers, om een goed gefundeerde keuze van aanpak te kunnen maken dient er rekening gehouden te worden met
een aantal reeds bestaande factoren. De AS-IS dient beschreven te worden in functie van het elektronisch patiënten
dossier.

2.1.1. Stand van zaken met betrekking tot patiënt gerelateerde software
Het geïntegreerd EPD bestaat uit een beperkt aantal modules die met elkaar geïntegreerd dienen te worden, en dus
vanuit een interoperabiliteitsstandpunt ontwikkeld of geconfigureerd werden.
We peilden naar de aanwezige systeemsoftware en infrastructuur en we vroegen de ziekenhuizen om aan te geven
hoe deze verschillende componenten tegenover elkaar staan.
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Slechts een beperkt aantal ziekenhuizen hebben geen softwarepakket met betrekking tot de medicatieopvolging,
een facturatie of een registratie module. Ook geven de ziekenhuizen aan dat er vele andere applicaties, al dan niet
geïntegreerd, aanwezig zijn in hun instelling. Hieronder bekijken we hoe deze softwarepakketten geïntegreerd zijn
met het EPD.
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Verder bekeken we ook in welke mate de ziekenhuizen samenwerken met betrekking tot het proces voor de
verwezenlijking van de BMUC binnen hun instelling. We stellen vast dat er reeds verschillende groepen bestaan die
kennis uitwisselen, zowel tussen ziekenhuizen in hetzelfde netwerk als tussen verschillende ziekenhuizen al dan niet
aangesloten bij dezelfde leverancier.
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2.1.2. Stand van zaken met betrekking tot BMUC
In de vragenlijst vroegen we aan de ziekenhuizen aan te geven waar ze zich situeren ten opzichte van de
beschreven functionaliteiten in het ‘Belgian Meaningful Use Criteria’. Per functionaliteit wordt de gegevens via
een staafdiagram weergegeven. Hoe donkerder de staaf, hoe meer een functionaliteit is uitgerold binnen de
ziekenhuizen.
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Functionaliteit 1 (Unique Patient Identification), functionaliteit 11 (Multidisciplinary registration and exchange of
information) en functionaliteit 14 (Registration observations) zijn de 3 functionaliteiten die op 30 september het
meest uitgerold was binnen de Belgische ‘andere’ ziekenhuizen.
We merken op dat ondanks het feit dat de SAM_v2 database nog niet beschikbaar is er toch reeds een aantal
ziekenhuizen functionaliteit 5 (Drug-drug interaction) hebben uitgerold. Ook voor functionaliteit 2 (Problem
List) en functionaliteit 3 (Allergy list) zijn er toch een aantal ziekenhuizen die aangeven dat deze functionaliteit
reeds volledig is uitgerold. Voor functionaliteit 9 (Therapy limitation code) stellen we vast dat deze weinig
geïmplementeerd is.
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2.1.3. Voldoen de huidige IT-middelen voor de uitdagingen van een
geïntegreerd EPD?
De implementatie van een nieuw EPD heeft een impact op verschillende al dan niet bedrijfskritische processen, het
is dan ook belangrijk dat de onderliggende infrastructuur voldoende is om aan de behoeften te voldoen. De IT noden
zijn uiteraard nauw verbonden met de keuzes die gemaakt worden op het vlak van een geïntegreerd EPD. Er kan
een duidelijke discrepantie zijn tussen de bestaande en de toekomstige nood aan en de inzet van de middelen die
het ziekenhuis ter beschikking stelt voor de ontwikkeling en organisatie van ICT. Hierbij denken we aan de huidige
organisationele invulling van ICT, de voorziene infrastructuur, de beschikbare human ressources, en het beschikbare
budget voor licenties.

We stellen vast dat ongeveer 10% van de ziekenhuizen op alle bevraagde aspecten aangeven dat hun IT afdeling
nog niet klaar is voor de uitdagingen die de verwezenlijking van de BMUC met zich meebrengt.
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2.2. TO-BE
2.2.1. Strategische doelen
Een business rechtvaardiging van het project is noodzakelijk om de besluitvorming omtrent de verdere investeringen
in het project te ondersteunen. Daarom is het belangrijk om de strategische doelen te expliciteren en prioriteiten te
stellen voor de organisatie. Het is dan ook belangrijk om de succesfactoren te bepalen. Het is niet omdat een project
op tijd, binnen budget en volgens de vereisten wordt afgeleverd, dat het ook succesvol is als het uiteindelijk niet
de verwachte waarde levert voor het ziekenhuis. Toch constateren we dat ongeveer 20% van de ziekenhuizen nog
geen grondige analyse hebben gedaan om de verwachte succesfactoren te definiëren.

2.2.2. Functionaliteiten volgens Belgian Meaningful Use Model
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Er werd ook gepeild naar de ambitie die de ziekenhuizen hebben. De criteria van het ‘Belgian Meaningful Use Model’
zijn opgedeeld in verplichte core criteria en menu items waaruit de ziekenhuizen kunnen kiezen. De core criteria zijn
essentieel omdat ze een basis vormen waarop de andere stappen worden gebouwd. Een aantal Menu-items kunnen
door het ziekenhuis per jaar geselecteerd worden om tot een meer geïntegreerd EPD implementatie te komen. Er
werd per BMUC corefunctionaliteit gevraagd welk stadium van het Belgian Meaningful Use Model men wenst te
bereiken tegen 1 januari 2019. Voor de Menu functionaliteiten werd gevraagd deze in te delen volgens prioriteit die
men eraan geeft.

2.2.2.1.

Core Functionaliteiten

We kunnen concluderen dat de ambitie van de ziekenhuizen in de lijn ligt met de actuele situatie van de BMUC in de
Belgische ziekenhuizen. Ook hier stellen we vast dat het halen van stap 4 voor functionaliteit 9 (Therapy Limitation
Code) niet zo evident is.
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2.2.2.2.

Menu Functionaliteiten

Het verder uitrollen van het EPD naar diensten die betrekking hebben op een multidisciplinaire aanpak van
de zorg behoren tot de belangrijkste prioriteiten van de ziekenhuizen. De mogelijkheid voor de patiënt om
rechtstreeks gegevens, die een impact hebben op de behandeling tijdens de hospitalisatie, tot te voegen aan het
patiëntendossier. Acht men in deze fase van het acceleratorprogramma minder prioritair.
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2.3. Implementatie geïntegreerd EPD
2.3.1. Keuze toekomstig geïntegreerd EPD
Er werd gepeild naar welke ziekenhuizen reeds over een EPD beschikken waarmee men in staat is om de BMUC
volgens de ambitie van het ziekenhuis te verwezenlijken. Sommige ziekenhuizen hebben reeds een keuze van EPD
gemaakt, bepaalde ziekenhuizen geven aan dat ze reeds over een geïntegreerd EPD beschikken, anderen dienen
nog een keuze te maken.

12

2.3.2. Functionele en technische eisen
Interne processen veranderen voortdurend, die veranderlijkheid vraagt om dynamische software om de integratie
van de verschillende applicaties te blijven garanderen. Het toepassen van webtechnologie voor softwareintegratie is niet nieuw. De koppeling tussen een software-applicatie en het enterprise application integration
(EAI)-pakket kan tot stand komen via een connector. Die vertaalt de berichten uit de betreffende applicatie naar
een standaardformaat en weer terug. Enterprise Service Bus (ESB) systemen. zijn een mogelijke variant van de
eerder genoemde EAI-software, waarbij er van uit wordt gegaan dat webdiensttechnologie wordt gebruikt voor de
applicatie-integratie. Er werd bevraagd of de ziekenhuis gebruik maken van deze systemen.

2.4. Implementatie
De implementatie van een EPD is een omvangrijk proces, waarbij er het softwarepakket moet ingepast worden in de
organisatie en geïntegreerd dient te worden met de andere systemen.
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2.4.1. Programmabeheer
Bij de verwezenlijking van de BMUC achten we het belangrijk dat er een duidelijke beheersstructuur, zoals de multidisciplinaire
coördinatiegroep, aanwezig is binnen het ziekenhuis. Toch merken we dat 9% van de instellingen geen multidisciplinaire
coördinatiegroep heeft opgericht.

De stuurgroep wordt ook best samengesteld uit verantwoordelijken van de verschillende betrokken domeinen.
Hieronder kan u een overzicht vinden van de belangrijkste profielen die vertegenwoordigd zijn in deze
multidisciplinaire coördinatiegroep. Er is een restcategorie “Andere” die de profielen bevat die we niet kunnen
klasseren onder de voorgaande categorieën.
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Verder is ook de rol van de multidisciplinaire coordinatiegroep belangrijk. Zo onderscheiden we volgende mogelijke
rollen voor deze multidisciplinaire coördinatiegroep.
-

uitvoeren van de IT strategie;
in kaart brengen van de mogelijke impact van het EPD op de bestaande klinische informatiesystemen;
de succesfactoren bepalen;
het ontwikkelen van tools waarmee de implementatie wordt opgevolgd en de continuïteit wordt verzekert;
het opstellen van procedures om de gevolgen van veranderingen door de implementatie van een EPD op te volgen;
zorgen voor robuuste kanalen voor feedback van gebruikers en de verspreiding van de informatie met betrekking
tot het EPD implementatieproces naar de eindgebruikers.

De rol van de multidisciplinaire coördinatiegroep verschilt duidelijk tussen de verschillende ziekenhuizen. Hieronder
geven we een overzicht van de belangrijkste rollen die de multidisciplinaire coördinatiegroep opneemt. Dit kan
ook een combinatie van verschillende rollen zijn. We stellen vast dat in een beperkt aantal ziekenhuizen deze
multidisciplinaire coördinatiegroep enkel een adviserende rol heeft.
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Voor de concrete opvolging en uitvoering van het project worden er best één of meerdere projectgroepen opgericht. De
projectgroep onder leiding van de programmacoördinator is een operationeel orgaan die de verschillende operationele
projecten leidt en beslissingen neemt met betrekking tot opgeworpen problemen. Hierin werden best ook klinische leiders en
voortrekker opgenomen. In 83% van de ziekenhuizen werd er een projectgroep opgericht.
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2.4.2. Implementatie Management
De implementatie van een geïntegreerd EPD moet worden gezien als een initiatief dat een blijvende impact zal
hebben op de operationele business processen. Monitoring en het ondersteunen van de business process eigenaren,
die betrokken zijn bij de dag-tot-dag-activiteiten van het implementatieproces, is een integraal onderdeel van
het succes. Implementaties kunnen mislukken als men de omvang van het project zou onderschatten en men een
projectplan zou uitwerken met een onrealistische tijdlijn dat geen onvoorziene vertragingen of andere onvoorziene
omstandigheden anticipeert. Het plannen en beheren van de mijlpalen zijn kritische succesfactoren voor de
uitvoering van een succesvolle EPD implementatie beheer.
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Ondanks het feit dat er reeds VTE gebudgetteerd zijn, is er niet altijd ook een meerjarenbudget voorzien. Ook merken
we op dat meer dan 35% van de ziekenhuizen nog geen concrete timing heeft gekoppeld aan hun stappenplan
indien dit reeds aanwezig is. Om een goede veranderingsstrategie te kunnen opmaken, raden we aan om een
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analyse te maken van de mogelijke impact van de verwezenlijking van de BMUC op de huidige bestaande systemen
en processen.

2.5. Veranderingsstrategie
Het implementeren van de gekozen software vraagt heel wat middelen en opvolging. De generieke software zal
worden ingepast in jullie organisatie. Het generieke softwareproduct wordt aangepast aan de organisatie specifieke
methodes en praktijken. Waarschijnlijk zullen ook de gangbare processen binnen jullie organisatie aangepast dienen
te worden aan het aangekochte softwarepakket. Zowel de organisatie als de leverancier zullen kennis moeten
opbouwen. De organisatie zal het softwarepakket moeten leren kennen, en de leverancier zal de organisatie moeten
leren kennen. De manier waarop deze verandering wordt beheerd kan het verschil maken tussen succes of falen.
Een goede veranderingsstrategie is hierbij dus belangrijk.
Op basis van een beknopte vragenlijst gingen we na op welke wijze uw organisatie de veranderingen wil
begeleiden. Hieronder kan u de resultaten vinden. We stellen vast dat er voornamelijk aandacht is voor lerende
netwerken, strategie en ondersteuning. De thema’s communiceren om te engageren en zorg voor de juiste visie op
het project daarentegen worden veel minder positief beantwoord.
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Besluit
Een acceleratorprogramma werd opgestart met als doelstelling dat tegen eind 2018 alle ziekenhuizen
een geïntegreerd EPD in productie hebben en het ook effectief gebruiken. Binnen het kader van dit
acceleratorprogramma acht de FOD Volksgezondheid het dan ook wenselijk om een vinger aan de pols te houden en
de situatie binnen de ziekenhuissector op de voet op te volgen.
Uit deze eerste analyse blijkt dat het acceleratorprogramma heel wat ziekenhuizen heeft gemobiliseerd om na te
denken over hun huidige organisatie en strategie om de BMUC te implementeren. Een duidelijke implementatie
strategie, die zowel een goede projectopvolging en begeleiding uitstippelt en tegelijkertijd ruimte laat voor
verandering is nodig voor de implementatie van een geïntegreerd EPD.
We zijn er ons van bewust dat de implementatie van een geïntegreerd EPD niet zo evident is, want de
zorgactiviteiten dienen ten allen tijden gewaarborgd te blijven. Ook is het belang van het voorzien van voldoende
personeel en andere middelen voor het EPD implementatieproces niet te onderschatten. We denken dat een aantal
ziekenhuizen hier nog een inhaalbeweging dienen te maken.
We merken dat heel wat ziekenhuizen via de oprichting van een multidisciplinaire coördinatiegroep de actieve
betrokkenheid van het management hebben verzekerd. Hetgeen positief geassocieerd wordt met een succesvolle
EPD implementatie en het risico inperkt dat het te zeer een IT dan wel een medisch project wordt. Een deelname
van klinisch personeel in het implementatieproces verhoogt ook de steun voor en acceptatie van de implementatie
van het geïntegreerd EPD. Op basis van de input van de ziekenhuizen wenst de FOD Volksgezondheid dan ook een
aantal initiatieven te nemen om de samenwerking tussen de ziekenhuizen te stimuleren, net zoals de uitwisseling
van goede praktijken rond de uitvoering van de BMUC.
Ook aandacht voor het veranderingsproces is belangrijk. Weerstand van het personeel, in het bijzonder van het
klinisch personeel, kan een belangrijke belemmering betekenen voor de EPD implementatie, maar kan worden
verminderd door hen te betrekken in het proces en aandacht te hebben voor hun zorgen en noden. Het identificeren
van ambassadeurs onder het klinisch personeel, kan de weerstand verminderen en hun collega’s geruststellen.
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De FOD Volksgezondheid stelt zich dan ook als doel om de volgende rollen verder op te nemen om alzo de
ziekenhuizen verder te blijven ondersteunen:
-

de rol om sterk leiderschap verder te ondersteunen;
duidelijk en transparant te communiceren, naar de betrokken actoren;
de verdere opvolging van de implementatieplannen.
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