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Openbare Management Samenvatting 
Vanuit het veld ligt een duidelijke wens om binnen de oncologie het registratieproces en de beslissings-
ondersteuning op basis van de richtlijnen (beter) te laten aansluiten bij het klinische zorgproces. Om dit te 
realiseren is Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), die de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) beheert, het 
OncolinQ zorginnovatieprogramma gestart. Het OncolinQ-pilotproject AMC en VUmc heeft als doel om middels 
een verbeterde MDO-rapportage, waarbij discreet vastgelegd wordt conform de informatiestandaard en 
beslissingsondersteuning kan worden aangeroepen, de kwaliteit van het MDO-proces voor slokdarm- en 
maagcarcinoom te verhogen. In het verlengde daarvan is de doelstelling van het jaarproject om te komen tot 
een ontwerp op de vijf lagen van het interoperabiliteitsmodel (Nictiz, 2017) behorende bij het MDO-proces en 
het registratieproces voor de NKR en Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) en daarbinnen te focussen op de 
ontwikkeling van het informatiemodel en de MDO-rapportage in Epic voor het AMC en VUmc.  
Om dit doel te bereiken zijn de verschillende stappen van de ontwerpcyclus doorlopen, waarbij uitgebreid 
stilgestaan is bij het in kaart brengen van de processen en informatiestromen in het MDO-proces en het 
registratieproces. Deze informatie is gebruikt om het Programma van Eisen (PvE) mede vorm te geven, de vier 
ontwerpbesluiten te nemen en diende als basis voor het ontwerp en de ontwikkeling van het informatiemodel. 
Aangezien het MDO-proces en registratieproces nog niet volledig ondersteund worden conform de registratie 
aan de bron-principes is voor de ontwikkeling van de MDO-rapportage gewerkt aan de hand van een tijdelijk 
informatiemodel, dat ervoor moet zorgen dat de registratielast van de zorgverleners zo beperkt mogelijk blijft. 
Door gebruik te maken van de prototyping techniek is met de zorgverleners gewerkt aan het finetunen van de 
nieuwe MDO-rapportage en daarmee indirect ook aan de informatiemodellen en het ontwerp. Op dit moment 
wordt nog gewerkt aan de implementatie van de nieuwe MDO-rapportage, waarvan de eerste variant inmiddels 
in gebruik is genomen in het AMC. De grootste inspanning hierbij zit hem in de nieuwe werkwijze die de 
zorgverleners moeten aanleren in Epic om profijt te hebben van de registratie aan de bron-principes.   
Het opgeleverde ontwerp is schematisch weergegeven in Figuur 1 en gaat uit van het informatiemodel voor het 
MDO-proces en het registratieproces voor slokdarm- en maagcarcinoom en de bijbehorende MDO-rapportage 
in Epic. Om hergebruik van informatie in deze processen mogelijk te maken dienen er nieuwe uitgaande 
koppelingen te komen naar de NKR en de beslissingsondersteuningsapplicatie Oncoguide en ingaande 
koppelingen met Oncoguide en de bronsystemen van de onderzoeksafdelingen, waarbij geldt dat de 
onderzoeksafdelingen ook synoptische verslaglegging dienen door te voeren in hun bronsystemen en 
werkwijzen. Dit is noodzakelijk om eenmalige registratie, meervoudig gebruik te realiseren en de registratielast 
van de zorgverleners te verminderen.  
Als gevolg van de genomen ontwerpbesluiten is niet het volledige PvE meegenomen in het ontwerp,  maar is 
deze wel geschikt voor de praktische uitwerking in Epic. Desondanks voldoet het ontwerp wel in hoge mate aan 
de kaders en legt daarmee de basis in de informatievoorziening die nodig is om een groot deel van de benoemde 
resultaten en de projectdoelstelling te kunnen behalen. Of deze resultaten in de praktijk ook gehaald kunnen 
worden, zal afhangen van de mate waarin zorgverleners zich houden aan de dossierhygiëne en of de logistieke 
afstemming plaatsvindt om te zorgen dat informatie tijdig beschikbaar is voor hergebruik in het proces.  

Figuur 1 – Schematische 

overzicht van het ontwerp, 

waarbij de registratie aan de 

bron-principes worden 

toegepast om informatie uit 

de bronverslagen van 

onderzoeksafdelingen te 

gebruiken in het MDO-

verslag en het MDO-verslag 

(en de bronverslagen) op 

haar beurt weer te gebruiken 

om beslissingsondersteuning 

(Oncoguide) aan te roepen 

en voor het vullen van de 

registratie van de NKR en 

DICA.  
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Voorwoord 
Haarlem, januari 2018 

Dit rapport is een resultaat van mijn jaarproject, dat ik uitgevoerd heb om mijn postmaster opleiding tot Klinisch 
Informaticus aan de Technische Universiteit Eindhoven te volbrengen. Gedurende de afgelopen negen maanden 
ben ik daarvoor vanuit IKNL werkzaam geweest op het pilotproject ‘OncolinQ AMC en VUmc’ in het AMC en 
VUmc. Ik zou dit moment graag willen gebruiken om de mensen om mij heen te bedanken voor hun inspiratie, 
advies en ondersteuning. 

Allereerst wil ik mijn opleider Niels Minderman bedanken voor de kans die hij mij geboden heeft om onder zijn 
hoede de opleiding in het MST te beginnen en samen af te maken bij IKNL. In de afgelopen 28 maanden heb jij 
mij laten zien en ervaren wat het werk van een klinisch informaticus inhoudt, je eigen kennis en ervaring gedeeld 
en mij actief begeleid bij mijn persoonlijke ontwikkeling. Daarbij zorgde je ervoor dat ik kon meewerken aan 
projecten die bijdroegen aan mijn opleiding, had je ook oog voor mijn achtergrond als technisch bedrijfskundige, 
de ervaringen die ik weer mee terugbracht van de werkvloer en de persoonlijke kant. Ik had me geen betere 
opleider kunnen inbeelden en ben je dan ook ontzettend dankbaar voor alles wat je voor mij hebt gedaan als 
opleider en persoon en de prettige samenwerking, die hopelijk nog lang blijft.  

Veel dank ook aan mijn opleider vanuit de Technische Universiteit Eindhoven, Hans Boon. Jij bent in de afgelopen 
periode de bewaker geweest van de voortgang en kwaliteit van mijn opleiding en hebt daarmee gezorgd dat ik 
het maximale uit mijn opleiding en mijn jaarprojecten kon halen. Ik ben jou, en Ward Cottaar, in het bijzonder 
dankbaar voor het werk dat jullie, samen met het MST en IKNL, hebben verzet om te garanderen dat ik mijn 
opleiding in een goede leeromgeving kon afmaken en de flexibiliteit die jullie daarbij getoond hebben omtrent 
het aanpassen van mijn opleidingstraject aan de nieuwe situatie. Uzay Kaymak, dank voor het invullen van de rol 
van wetenschappelijke begeleiding gedurende dit jaarproject en de wijze waarop je daarmee bijgedragen hebt 
in het onderbouwen van het project en de keuzes die daarin genomen zijn. Dank ook aan Hettie Laarakker voor 
het deelnemen aan mijn commissie. Ik ben benieuwd naar de ervaringen uit jouw MDO-project en de lessen die 
we uit elkaars project kunnen leren.  
Daarnaast wil ik mijn studiegenoten aan de TU/e bedanken voor de vele leerzame en gezellige momenten die 
we met elkaar hebben beleefd en het delen van elkaars kennis om er gezamenlijk van te kunnen leren. Ik hoop 
dat we ook lang na het voltooien van deze opleiding nog veel van elkaar mogen leren en de persoonlijke band 
die we hebben opgebouwd kunnen voortzetten.  

Uiteraard wil ik IKNL bedanken voor de kans die zij mij geboden hebben om deze opleiding onder hun hoede te 
voltooien en het vertrouwen dat zij mij daarbij hebben gegeven om vanuit IKNL de kar te mogen trekken van hun 
pilotproject in het AMC en VUmc. In het bijzonder ben ik Xander Verbeek en zijn vakgroep, mijn leuke collega’s, 
dankbaar voor de inspirerende en prettige thuisbasis die zij mij geboden hebben en het delen van hun kennis en 
ervaringen om deze te kunnen toepassen in mijn jaarproject. 

Mijn dank is ook groot aan het AMC (AOC en GIOCA), VUmc en EVA voor de kans die zij mij geboden hebben om 
binnen hun ziekenhuizen te mogen werken aan dit inspirerende project. In bijzonder wil ik daarbij Martijn van 
Oijen als initiatiefnemer, katalysator en inspirator van het project bedanken. Zonder jou was dit project nooit zo 
goed van de grond gekomen. Daarnaast bewonder ik het enthousiasme waarmee je over zaken praat en de 
ambitie die je hebt om de zorg beter te maken. Dank ook aan Liesbeth van Ewijk voor de prettige samenwerking, 
de vele uren die ik op jouw kantoor mocht werken en de persoonlijke gesprekken die we gevoerd hebben. Ik heb 
bewondering voor je doorzettingsvermogen op zowel zakelijk als persoonlijk vlak.  

Natuurlijk wil ik mijn lieve ex-collega’s van het MST en in het bijzonder BIM niet vergeten te bedanken voor het 
feit dat ik mij bij en door hen heb kunnen ontwikkelen tot een persoon die rijp genoeg was om negen maanden 
geleden aan dit jaarproject te beginnen.  

Vanzelfsprekend wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun en de vele 
momenten waarop zij (thuis of op afstand) met me meegeleefd en gedacht hebben en de ontspanning die zij 
geboden hebben. Als laatste wil ik mijn lieve vriend bedanken voor het luisterend oor en het meedenken, de vele 
kilometers die hij afgelegd heeft naar Eindhoven en Twente, de gezamenlijke studiemomenten en tijd die hij mij 
gegund heeft om aan mijn studie te werken.  

Lonneke Vermeulen  
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Afkortingen 
  

AJCC American Joint Committee on Cancer 

AMC Academisch Medisch Centrum | Academic Medical Center 

A(N)IOS Arts (Niet) In Opleiding tot Specialist 

AOC AMC Oncologisch Centrum 

ASA American Society of Anesthesiologists 

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming  

BBIS Beslisbomen en Informatiestandaard 

CHI Chirurgie 

CT Computer Tomografie 

DICA Dutch Institute for Clinical Auditing 

DLCA Dutch Lung Cancer Audit 

DUCA Dutch Upper GI Cancer Audit 

EBUS Endo Broncial Ultra Sound, ook wel een echo-bronchoscopie genoemd  

ECG ElektroCardioGram 

EPD Elektronisch Patiëntendossier 

EUS Endoscopische Ultrasonografie, ook wel een echo-endoscopie genoemd 

EVA Elektronisch Patiëntendossier VUmc en AMC 

FDG-PET/CT FluoroDeoxyGlucose-Positron Emissie Tomografie en Computer Tomografie  

FHIR Fast Health Interoperability Resources 

GI Gastro-Intestinaal 

GIOCA Gastro-Intestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam 

HASP Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist  

Hb Hemoglobine 

HER2 Human Epidermal growth factor Receptor 2 

HL7 Health Level 7 

ICD-O-3 International Classification of Diseases for Oncology third edition 

IHE Integrating the Healthcare Enterprise 

IKNL Integraal Kankercentrum Nederland 

KI Klinisch Informaticus 

KI i.o. Klinisch Informaticus in opleiding 

MDL Maag-, Darm- en Leverziekten 

MDO Multi Disciplinair Overleg, waarbij onderscheidt gemaakt wordt tussen de type: 
- diagnostische MDO (cMDO);  
- preoperatieve MDO na neo-adjuvante behandeling (ycMDO)  
- postoperatieve MDO (pMDO) 
- postoperatieve MDO na neo-adjuvante behandeling (ypMDO)  
- MDO bij een recidief (rMDO) 

MRDM Medical Research Data Management 

MRI Magnetic Resonance Imaging 

NFU  Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 

NKR Nederlandse Kankerregistratie 

NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 

OESMAAG Oesofagus- en maagcarcinoom, Oesofagus is de medische term voor slokdarm. 

OK Operatiekamer 

OncoLinQ linking information sources for Quality in Oncology 

PA Pathologie 

PACS Picture Archiving and Communication System 

PALGA Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief 

PID Project Initiatie Document 

POS Preoperatieve screening 

PRINCE2 Projects in Controlled Environments, version 2 
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PSA Project Start Architectuur 

PvA Plan van Aanpak 

PvE Programma van Eisen 

RANK Registratie Applicatie voor de Nederlandse Kankerregistratie 

RTH Radiotherapie 

SDE Smart Data Element 

TBR Tumor Board Review 

TNM TNM-classificatie van maligne tumoren (Tumour, lymph nodes en Metastasis) 

TU/e Technische Universiteit Eindhoven | Eindhoven University of Technology 

VS Verpleegkundig Specialist 

VUmc VU medisch centrum | VU medical center 

WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens  

WCZ Wet Cliëntenrechten Zorg 

WGBO Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 

WHO Wereldgezondheidsorganisatie | World Health Organization 

ZIB ZorgInformatieBouwsteen 

ZiRA Ziekenhuis Referentie Architectuur 

Tabel 1 – Lijst met afkortingen en hun betekenis 

 

Definities 
  

MDO-formulier Dit is de set aan smartforms die in Epic samen één formulier vormen waarin de informatie 
voor het betreffende type MDO synoptisch kan worden vastgelegd. Op basis van de 
ingevoerde informatie in dit formulier kan het MDO-verslag opgemaakt worden. 

MDO-proces In het model van Nictiz (2012) staat het bedrijfsproces voor het MDO-proces beschreven 
als zijnde “alle activiteiten die plaatsvinden in een of meer organisaties betreffende één 
specifiek overleg dat op een bepaalde datum gepland is of zal worden”. Het MDO-proces 
bestaat uit de deelprocessen ‘Voorbereiden van het MDO’, ‘Uitvoeren van het MDO’ en 
‘Afronden van het MDO’, zie sectie 1.2. 

MDO-rapportage Hiermee wordt het geheel van het MDO-formulier en MDO-verslag bedoeld. 

MDO-verslag Het verslag van het MDO als resultaat van de bespreking, waarin alle informatie 
(gestructureerd en vrije tekst, automatisch ingevuld en toegevoegd) is samengebracht. 
Binnen Epic wordt het MDO-verslag ook wel een notitie genoemd.  

Registratieproces Dit betreft de processen om de registratie van de NKR en DICA voor slokdarm- en 
maagcarcinoom te vullen door respectievelijk de datamanagers van de NKR en de 
chirurgen van het AMC en VUmc. Voor de DICA behoort hiertoe ook de aanlevering die 
vanuit het ziekenhuissysteem naar MRDM, de verwerker van de data, wordt gedaan.  

Tabel 2 – Lijst met belangrijke definities 
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1 Inleiding en achtergrond 
 
Dit rapport is de verslaglegging van het jaarproject voor de ontwerpersopleiding tot Klinisch Informaticus. 
Hiervoor is de 1e fase van het pilotproject ‘OncolinQ AMC en VUmc’ gebruikt, waarin de ontwikkeling van een 
landelijk informatiemodel voor het Multidisciplinair Overleg (MDO) slokdarm- en maagcarcinoom door Integraal 
Kankercentrum Nederland (IKNL) en de implementatie daarvan in het Academisch Medisch Centrum (AMC) en 
VU medisch centrum (VUmc) centraal staat. 

1.1 Inleiding 
De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en landelijke oncologische richtlijnen zijn belangrijke kwaliteits-
instrumenten in de oncologische zorg. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert de NKR en investeert 
op het gebied van richtlijnen en het registratieproces voor de NKR in verdere ontwikkeling en een closed loop, 
zodat er een intensievere kennisdeling kan ontstaan tussen de verschillende ‘eilanden’, zie Figuur 2. 

 
Figuur 2 – Ambitie van IKNL 

In 2014 is IKNL de zorginnovatieprojecten OncolinQ (Linking Information sources for Quality in Oncology) en 
Oncoguide gestart, waarin in samenwerking met pilotziekenhuizen gewerkt wordt aan gestandaardiseerde, 
gestructureerde verslaglegging van het Multidisciplinair Overleg (MDO) en beslissingsondersteuning volgens de 
landelijke oncologische richtlijn (zie Figuur 3). De OncolinQ pilotprojecten vallen onder het lopende NFU en NVZ1 
programma ‘Registratie aan de bron’, dat tot doel heeft ‘meer eenmalige vastlegging vanaf de bron’. Met deze 
projecten speelt IKNL in op de wens vanuit het veld om het registratieproces en beslissingsondersteuning op 
basis van de richtlijnen (beter) te laten aansluiten bij het klinische zorgproces. 

 
Figuur 3 – Overzicht van de projecten OncolinQ en Oncoguide en de samenwerking 

Deze innovatieprojecten sluiten tevens aan bij de ambitie en strategie van het AMC Oncologisch Centrum, het 
Gastro-Intestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam (GIOCA), VUmc Cancer Centre Amsterdam en het 

                                                                 
1 NFU is de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de NVZ is de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
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Elektronisch Patiëntendossier VUmc en AMC (EVA) Servicecentrum op het gebied van optimaal gebruik van Epic 
bij MDO’s, hergebruik van informatie voor aanlevering aan kwaliteitsregistraties en regionale 
oncologienetwerken. Daarom is besloten de handen ineen te slaan voor een pilot van het OncolinQ project op 
het gebied van slokdarm- en maagcarcinoom. De koppeling met Oncoguide staat gepland voor de vervolgfase.  

1.2 Referentiemodellen 
Als eerste is gekeken naar de toepasbaarheid van de Ziekenhuis Referentie Architectuur (i-Ziekenhuis, 2016b) als 
referentiemodel. Dit bleek echter (nog) geen uitwerking van het MDO-proces te bevatten en dus is verder 
gezocht met als resultaat twee referentiemodellen voor het MDO-proces. In het model van Nictiz (2012) staat 
het bedrijfsproces voor het MDO-proces beschreven als zijnde “alle activiteiten die plaatsvinden in een of meer 
organisaties betreffende één specifiek overleg dat op een bepaalde datum gepland is of zal worden”. Het MDO-
proces bestaat uit de deelprocessen ‘Voorbereiden van het MDO’, ‘Uitvoeren van het MDO’ en ‘Afronden van 
het MDO’, zie Figuur 4. De uitwerking van de deelprocessen is opgenomen in bijlage A.1.1. Om vervolgens de 
relatie tussen het MDO-proces en het zorgproces inzichtelijk te maken is gebruik gemaakt van de algemene 
beschrijving van de processen rondom het MDO die binnen IKNL gehanteerd wordt, zie Figuur 5 en de toelichting 
in bijlage A.1.2.  

 

Figuur 4 – Samenhang tussen de verschillende deelprocessen die samen het Bedrijfsproces MDO vormen. Bron: (Nictiz, 2012) 

 

Figuur 5 – Het MDO proces op hoofdlijnen zoals dat door IKNL intern wordt gebruikt 

1.3 Opbouw document 
Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een ontwerp op de vijf lagen van het interoperabiliteitsmodel (Nictiz, 
2017) behorende bij het MDO-proces en de registratieprocessen voor de NKR en en Dutch Institute for Clinical 
Auditing (DICA) voor slokdarm- en maagcarcinoom. Daarbij wordt gefocust op de ontwikkeling van het 
informatiemodel voor de MDO-rapportage en de gedeeltelijke implementatie daarvan in het AMC en VUmc in 
het kader van het pilotproject OncolinQ AMC en VUmc en het jaarproject van de auteur voor de opleiding 
Klinische Informatica. Daartoe wordt in hoofdstuk 2 allereerst het project gedefinieerd en het projectplan 
toegelicht. In hoofdstuk 3 worden de functionele specificaties en het Programma van Eisen uitgewerkt aan de 
hand van de gespecificeerde kaders. In hoofdstuk 4 volgt een samenvatting van de uitgevoerde proces- en 
informatieanalyse, waarin zowel de zorgprocessen, MDO-processen als de registratieprocessen worden belicht. 
In hoofdstuk 5 worden de gemaakte ontwerpkeuzes toegelicht, waarna in hoofdstuk 6 het definitieve ontwerp 
wordt gepresenteerd. Hoe de deelimplementatie heeft plaatsgevonden staat in hoofdstuk 7 beschreven en de 
verificatie en validatie van het ontwerp in hoofdstuk 8. In hoofdstuk 9 worden de conclusies getrokken, waarna 
in hoofdstuk 10 wordt gediscussieerd over de opzet van het project en het verloop daarvan. Tenslotte refereert 
de auteur in hoofdstuk 11 op het ontwerpproject en haar opleidingstraject.  

Voorbereiden  
patiëntbespreking

Bespreken advies 
MDO met patiënt

Aanmelding patiënt 
voor MDO

Poliklinisch bezoek 
patiënt

Aanvullend 
onderzoek

Bespreken patiënt 
tijdens MDO
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2 Projectdefinitie  
In dit hoofdstuk wordt de projectdefinitie beschreven aan de hand van de relevante onderdelen uit het Project 
Initiatie Document (PID) (Ewijk, Kort, Pot, Vermeulen, & Werf, 2017) en Plan van Aanpak (PvA) (Vermeulen, 
OncolinQ – fase 0 en 1: Plan van Aanpak, 2017). Zo worden de projectdoelstelling in sectie 2.2, de scope in sectie 
2.3, de uitgangspunten en randvoorwaarden in sectie 2.4, de relaties in sectie 2.5, het projectplan in sectie 2.6 
en tenslotte de business case in sectie 2.7 beschreven.  

2.1 Context  
Het project OncolinQ is ontstaan uit de observatie dat tijdens het MDO primaire brongegevens (pathologie, 
radiologie, etc.) opnieuw geïnterpreteerd worden in een multidisciplinaire context. Deze herinterpretatie wordt 
vaak niet verwerkt/beschreven in de primaire bron. Doordat de NKR nu voor een deel enkel gebaseerd is op deze 
primaire brongegevens, wordt in de NKR de herinterpretatie door het MDO niet meegenomen. Door het MDO 
als primaire bron aan de NKR toe te voegen, zou een potentiële kwaliteitsverbetering hiervan haalbaar zijn. IKNL 
zou dit graag realiseren zonder dat daarbij haar registratielast verhoogd wordt en zoekt dus naar een manier 
waarop een groot deel van de NKR ‘automatisch’ gevuld kan worden (evenals andere kwaliteitsregistraties, zoals 
de DICA2). Dit kan gerealiseerd worden als de verslaglegging van het MDO, alsmede die van de primaire 
brongegevens, op een gestructureerde en gestandaardiseerde wijze plaatsvindt (synoptische verslaglegging) 
volgens de informatiestandaard en middels het registratie aan de bron-principe; eenmalige registratie, 
meervoudig gebruik. 
Naast het hergebruik voor de kwaliteitsregistraties wordt het door deze werkwijze ook mogelijk om bijvoorbeeld 
een koppeling met Oncoguide te realiseren, waardoor tijdens het MDO automatisch bepaalt kan worden wat de 
richtlijn zou adviseren. Dit is schematisch samengevat in Figuur 6. In de toekomst zou op dezelfde basis ook een 
koppeling tussen het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en Watson for Oncology tot de mogelijkheden 
behoren, zodat ook relevante literatuur die niet opgenomen is in de richtlijn meegenomen kan worden in de 
besluitvorming.  
Voor de realisatie van Oncoguide voor slokdarm- en maagcarcinoom lopen aparte, maar gerelateerd projecten, 
bij het IKNL en het AMC: pilot Oncoguide en project BBIS (Beslisbomen en Informatiestandaard), zie paragraaf 
2.5.1. 

 
Figuur 6 – Globale schetst van het OncolinQ-project, waarin synoptische MDO-rapportage mogelijk wordt gemaakt 

Het AMC Oncologisch Centrum, GIOCA en het VUmc Cancer Center zien de noodzaak voor synoptische 
vastlegging en de voordelen van hergebruik van brongegevens ten behoeve van de rest van het zorgproces. 
Behalve de doelstelling dat de kwaliteit en efficiëntie van het zorgproces verhoogd wordt, is dit ook 
randvoorwaardelijk voor koppeling met beslissingsondersteuningssystemen, zoals Oncoguide of Watson for 
Oncology. Het EVA Servicecentrum wil het registratie aan de bron-principe graag inzetten om hergebruik van 

                                                                 
2 DICA is de Dutch Institute for Clinical Auditing 
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gegevens in het patiëntendossier en het MDO mogelijk te maken voor verschillende doeleinden, waaronder 
aanleveringen aan (kwaliteits)registraties. Aangezien deze doelstellingen aansluiten bij de OncolinQ projecten is 
in maart 2018 besloten om samen te gaan werken in het project OncolinQ (en Oncoguide) op het gebied van 
slokdarm- en maagcarcinoom.  

2.2 Projectdoelstelling en -resultaten 
De algehele doelstelling van het OncolinQ-pilotproject in het AMC en VUmc is:   

“Middels een verbeterde MDO-rapportage in Epic, de kwaliteit van het MDO proces binnen 
AMC/GIOCA/VUmc verhogen, door het discreet vastleggen conform de informatiestandaard Oncologie 

(minder ambiguïteit) en doordat beslissingsondersteuning direct kan worden aangeroepen.” 

Daarbij gelden de volgende kwaliteitseisen: 

 Gebruikmakend van een informatiestandaard slokdarm- en maagcarcinoom; 

 Daar waar mogelijk, wordt de oplossing van Amphia en/of Radboud hergebruikt; 

 Bruikbaar voor andere Epic-ziekenhuizen 

 Geschikt voor koppeling aan Oncoguide (korte termijn) en Watson for Oncology (langere termijn); 

 De oplossing maakt aanleveringen mogelijk aan (kwaliteits)registraties, zijnde de NKR en de betreffende 
DICA deelregistratie (Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA)). 

Om de bovenstaande doelstelling te realiseren dienen de volgende primaire resultaten bereikt te worden: 

 Een MDO-rapportage leidend tot hogere kwaliteit van het verslag en vollediger verslag met minder kans op 
ambiguïteit; 

 Een MDO-proces dat efficiënter wordt, omdat daar waar mogelijk gegevens voor ingevuld zijn vanuit eerdere 
processen en andere primaire bronnen. Dit is mogelijk door het gebruik van eenheid van taal 
(informatiestandaard); 
- Dit vereist implementatie van de informatiestandaard op andere momenten in het proces (in overleg 

met de zorgverleners), om hergebruik van monodisciplinaire bronregistraties in het MDO mogelijk te 
maken.  

 Een MDO-rapportage die de mogelijkheid biedt tot hergebruik van informatie voor meerdere doeleinden, 
zoals stuurinformatie, het direct aanroepen van beslissingsondersteuning en aanlevering aan kwaliteits- en 
epidemiologische registraties. 

Daarnaast worden onderstaande secundaire resultaten nagestreefd: 

 het verlichten van de registratiedruk / het verminderen van dubbele registratie, zowel op het gebied van 

het primaire proces als op het gebied van afgeleide data en kwaliteitsregistraties 

 Het bevorderen van transparantie binnen het zorgproces 

 Het vergroten van de patiëntbetrokkenheid (“patient involvement”) d.m.v. ondersteuning van shared 

decision making via de beslissingsondersteuningsmodule Oncoguide. 

 Beschikbaar stellen van de gestructureerd geregistreerde gegevens uit het MDO-verslag voor het AMC 

Oncologisch Centrum en het VUmc Cancer Centrum Amsterdam 

 Eenmalige vastlegging, meervoudig gebruik mogelijk maken 

In het verlengde van het OncolinQ-project is de doelstelling van het jaarproject om te komen tot een ontwerp 
op de vijf lagen van het interoperabiliteitsmodel (Nictiz, 2017) behorende bij het MDO-proces en 
registratieprocessen voor de NKR en DICA voor slokdarm- en maagcarcinoom. Daarbinnen ligt de focus op de 
ontwikkeling van het informatiemodel voor de MDO-rapportage en de daarop gebaseerde MDO-formulieren en 
-verslagen in Epic voor het AMC en VUmc.  

2.3 Scope 
Binnen de scope is het MDO-proces zoals gedefinieerd is in (Nictiz, 2012), zie sectie 1.2. Daarbij wordt gekeken 
naar het MDO voor slokdarm- en maagcarcinoom dat plaats heeft binnen het AMC bij het Gastro-Intestinaal 
Oncologisch Centrum Amsterdam (GIOCA) en binnen het VUmc Cancer Center Amsterdam. Tot de 
registratieprocessen wordt de aanlevering vanuit het ziekenhuissysteem naar de NKR en DICA voor slokdarm- en 
maagcarcinoom gerekend.  
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In de scope van de analyse zijn de volgende zaken opgenomen:  

 De statusvoering op de polikliniek 

 Het MDO-verslag 

 Wijze van verslagleggen door de afdelingen Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL), Nucleaire Geneeskunde, 
Operatiekamer (OK), Pathologie, Radiologie en Radiotherapie 

 Het automatisch genereren van de brief naar de verwijzer 

 De informatiestromen onder het MDO-proces en het registratieproces voor de NKR en DUCA 

 De relevante informatiestandaarden, waaronder de informatiestandaard oncologie en DICA datadictionary. 
De inrichting en implementatie beperkt zich tot de MDO-formulieren en -verslagen in Epic in AMC en VUmc, 
waarbij ook de gevolgen voor de brief naar de verwijzers meegenomen zijn.  
 
Buiten scope vallen alle processen die niet tot het MDO-proces en het registratieproces voor de NKR en DICA 
voor slokdarm- en maagcarcinoom behoren. Daartoe behoort ook de post operatieve oncologie bespreking, het 
pMDO, dat in het AMC buiten GIOCA om plaatsvindt. Betreffende de aanleveringen vallen de data-items die niet 
behoren tot het informatiemodel voor de MDO-rapportage slokdarm- en maagcarcinoom buiten de scope van 
dit project. Verder valt ook de verwerking van de aanleveringen aan de kant van de DICA en NKR buiten scope.  
Bij het maken van het ontwerp zal niet nader gekeken worden naar ondersteuning van het opstellen van het 
behandelplan, zoals dat beschreven staat in het deelproces ‘Afronden van het MDO’ (Nictiz, 2012), aangezien dit 
behoort tot het reguliere zorgproces. De inbreng van het MDO-advies in deze activiteit behoort wel tot de scope. 
Buiten scope van het OncolinQ-project en het jaarproject valt ook de ontwikkeling van de informatiestandaard 
voor slokdarm- en maagcarcinoom. Deze is momenteel nog in ontwikkeling, maar op basis van de conceptversie 
kan reeds verantwoord gestart worden.  

2.4 Uitgangspunten en randvoorwaarden 
De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op het project: 

 De verslaglegging van het MDO blijft plaatsvinden binnen Epic; 

 Deze verslaglegging dient gebaseerd te zijn op de Informatiestandaarden Oncologie Algemeen en slokdarm- 
en maagcarcinoom (die is afgeleid van de oncologische richtlijnen) waardoor het volgen (of gemotiveerd 
afwijken) van de richtlijn meetbaar wordt; 

 De elektronische koppeling met IKNL is gebaseerd op de berichtdefinities zoals vastgelegd in de 
Informatiestandaard Oncologie Algemeen en slokdarm- en maagcarcinoom in Art Decor. 

De volgende randvoorwaarden zijn van toepassing op het project: 

 De relevante patiëntgegevens dienen overzichtelijk gepresenteerd te worden tijdens het MDO; 

 De zorgverleners dienen tevreden te zijn met de opgeleverde oplossing; 

 De registratielast van de medisch specialist mag niet vergroot mag worden. 

2.5 Relaties 
De relaties bestaan uit de gerelateerde projecten en de betrokken stakeholders.  

2.5.1 Gerelateerde projecten 
 Pilot Oncoguide in het AMC; Dit betreft een pilot van Oncoguide, als losstaande app, met als doel om te 

kijken naar de toegevoegde waarde van de app binnen verschillende delen van het zorg- en MDO-proces. 
Onder andere bij het bepalen van het beleid door zorgverleners, in de spreekkamer ter ondersteuning van 
shared decision making en het voor vergroten van de patiëntbetrokkenheid. De resultaten zijn belangrijk als 
input voor de koppeling van Oncoguide met Epic.  

 Project BBIS slokdarm- en maagcarcinoom binnen IKNL; Dit betreft de ontwikkeling van de beslisbomen en 
informatiestandaard voor slokdarm- en maagcarcinoom door het tumorteam Upper GI van IKNL op basis van 
de nationale richtlijnen. De termen die in de informatiestandaard voorkomen zullen door Nictiz worden 
gecodeerd in Snomed. Beschikbaarheid van de informatiestandaard is een van de randvoorwaarden voor de 
ontwikkeling van de MDO-rapportage.  
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 Programma Naar Regionale Oncologienetwerken3; Binnen dit programma wordt onder andere gewerkt aan 
het MDO van de toekomst en de wijze waarop MDO’s binnen de oncologienetwerken vorm krijgen. Het is 
zaak dat de nieuwe MDO-rapportage ook in toekomstige MDO’s blijft passen.  

 Project Epic – DICA en haar deelprojecten aanlevering DLCA (Dutch Lung Cancer Audit) en aanlevering DUCA; 
binnen het VUmc, AMC en het EVA servicecentrum zijn ze bezig om de aanleveringen naar de DICA vanuit 
het EPD verder te automatiseren door hergebruik van informatie vastgelegd in het patiëntendossier. De 
ambitie is om de DUCA-aanlevering zo vroeg mogelijk in 2018 volledig geautomatiseerd aan te leveren. 
Binnen het project voor de DLCA wordt zowel kennis en ervaring opgedaan met het werken met de Epic-
functionaliteit Notewriter binnen het MDO, alsmede de wijze waarop de discreet vastgelegde informatie 
kan worden hergebruik voor de aanlevering richting de DICA. Deze kennis kan worden hergebruik in het 
OncolinQ-project en de gerelateerde aanlevering naar de DUCA. Het OncolinQ-project vormt met de 
ontwikkeling van de synoptische MDO-rapportage op haar beurt weer een (veelbelovende) opmaat voor de 
automatisering van de DUCA-aanlevering.  

 Upgrade Epic in AMC / VUmc; het EVA servicecentrum zal eind oktober 2017 Epic upgraden naar de versie 
2017. Deze versie beschikt over de Notewriter functionaliteit waarmee de nieuwe MDO-rapportage 
gebouwd gaat worden. Daarnaast is de upgrade ook belangrijk voor de capaciteitsplanning van het project, 
aangezien het EVA servicecentrum zijn mensen maar één keer in kan zetten. 

 Programma OncolinQ en de onderliggende pilotprojecten in het Amphia, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Radboud 
universitair medisch centrum en Universitair Medisch Centrum Utrecht. Doordat we binnen Epic op zoek zijn 
naar een schaalbare oplossing zijn vooral de pilotprojecten in het Amphia en Radboud relevant. 

2.5.2 Stakeholders 
Een verandering in de processen rondom het MDO raakt veel verschillende partijen. In deze sectie beperken we 
ons tot het identificeren van de belangrijkste stakeholders in het project binnen AMC en VUmc. Aan de hand van 
de zorgpaden in het AMC en VUmc zijn de belangrijkste zorgverleners geïdentificeerd. Vervolgens is door de 
projectleiders en klinisch informatici van het projectteam gekeken naar wie de belangrijkste interne en externe 
leveranciers, beslissingsbevoegdheden en belanghebbende partijen zijn. Dit heeft geresulteerd in de volgende 
groepen: 

 Medisch specialisten 
o Chirurgen 
o MDL-artsen 
o Nucleaire Geneeskundigen 
o Oncologen 
o Radiotherapeuten 
o Radiologen 
o Pathologen 

 Verpleegkundig specialisten 

 A(N)IOS, Artsen (Niet) In Opleiding tot Specialist, ook wel arts-assistenten genoemd 

 Verpleegkundigen 

 Administratie 

 Datamanagers IKNL 

 EVA Servicecentrum 

 Dossiereigenaar van het MDO 

 EPD-Leverancier (Epic) 

 Stichting PALGA (Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief) 

 Patiënten 

 Programma Registratie aan de Bron 

2.6 Projectplan 
In zowel het OncolinQ-project als het jaarproject daarachter staat in de 1e fase het ontwerp op de vijf lagen van 
het interoperabiliteitsmodel (Nictiz, 2017) behorende bij het MDO-proces en het registratieproces voor de NKR 
en DICA voor slokdarm- en maagcarcinoom voorop. Voor de realisatie is, in samenspraak met de stuurgroep, 
gekozen om de scope te beperken tot de MDO-rapportage zodat de kwaliteit van het project binnen de gestelde 

                                                                 
3 https://www.oncologienetwerken.nl/home 
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tijd bewaakt kan worden. In deze sectie zal toegelicht worden hoe het project is opgezet om deze doelstellingen 
en resultaten, zoals benoemd in sectie 2.2, te behalen.  

2.6.1 Gehanteerde methodieken 
Ten grondslag aan het Projectplan en het onderliggende Plan van Aanpak (PvA) liggen een viertal methodieken 
die ieder op een ander niveau binnen het project toegepast worden.  
Voor het neerzetten van het OncolinQ-project is de Prince2 methodiek gehanteerd, waarbij de volgende fases 
zijn gedefinieerd:  
0. Analyse en initiatiefase; 
1. Bouw en implementatie MDO formulier voor slokdarm- en maagcarcinoom; 
2. Bouw koppelingen (Palga, Oncoguide en NKR):  valt buiten de scope van het jaarproject. 

Voorafgaande aan fase 0 heeft de zogenaamde Starting up a project periode plaatsgevonden, waarbij een 
projectbrief (Kort & Ewijk, 2017) is opgesteld. In fase 0 is vervolgens het Project Initiatie Document (PID) (Ewijk, 
Kort, Pot, Vermeulen, & Werf, 2017) opgesteld, evenals het faseplan en onderliggende Plan van Aanpak 
(Vermeulen, OncolinQ – fase 0 en 1: Plan van Aanpak, 2017) voor fase 1. Hiervoor is gebruik gemaakt van eerder 
opgedane kennis in de andere pilotprojecten binnen het OncolinQ-programma door deze samen te voegen in 
een Project Start Architectuur (PSA) (Minderman & Vermeulen, 2017) die als basis kon dienen.  
Voor het project zijn verder de producten gedefinieerd, zie paragraaf 2.6.2, door per product te beschrijven:  

 wie verantwoordelijkheid draagt voor de afronding; 

 op welke wijze het tot stand komt; 

 hoe kwaliteit geborgd wordt; en 

 op welke wijze het product wordt goedgekeurd. 
Als na goedkeuring blijkt dat een product aangepast of geüpdatet moet worden, wordt dit gezien als een wijziging 
en volgens de wijzigingsprocedure behandeld. Na wijziging dient het product dan ook opnieuw te worden 
goedgekeurd. 

Binnen fase 0 en 1 is gewerkt aan de hand van de ontwerpcyclus, zoals die in de opleiding Klinische Informatica 
gehanteerd wordt, in combinatie met de prototyping methodiek voor de ontwikkeling van de MDO-rapportage. 
Voor de bouw van de MDO-formulieren wordt de Agile methodiek gehanteerd, aangezien dit de gangbare 
werkwijze binnen EVA is. Deze methodieken zullen in paragraaf 2.6.5 nader toegelicht worden.  

2.6.2 Producten 
Het product dat in de eerste fase van het OncolinQ-project opgeleverd moet worden is de MDO-rapportage 
slokdarm- maagcarcinoom, zie Tabel 3.  

Titel MDO-rapportage slokdarm- en maagcarcinoom  

Doel Discrete verslaglegging conform informatiestandaard mogelijk maken 

Samenstelling waaruit het product 
is opgebouwd 

MDO-rapportage slokdarmcarcinoom 
MDO-rapportage maagcarcinoom 

Kwaliteitseisen Uitgaande van de informatiestandaard slokdarm- en maagcarcinoom 
(evt. in concept) 
Daar waar mogelijk, hergebruik van de Amphia oplossing 
Bruikbaar voor andere Epic ziekenhuizen 

Formaat en presentative Formulieren binnen Epic 

Kwaliteitsverantwoordelijkheden Producent: Projectteam 
Acceptanten: Stuurgroep OncolinQ 

Tabel 3 – Eindproduct voor fase 1 van het OncolinQ-project  

Om tot dit eindproduct te komen zijn met behulp van de productdecompostie de onderliggende deelproducten 
gedefinieerd, zie Figuur 7. In dit figuur zijn tevens de producten voor fase 2 opgenomen (vervaagd). Ten slotte is 
aan de hand van de productdecompositie een work breakdown structure gemaakt, zie Figuur 8, waarin tevens 
aangegeven is of de eindverantwoordelijkheid van de realisatie bij de auteur in haar jaarproject is belegd (oranje) 
of dat de auteur hier slechts een bijdrage aan levert (blauw).  
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Figuur 7 – Productdecompositie op hoofdlijnen van het OncolinQ AMC en VUmc project 

 
Figuur 8 – Work Breakdown Structure van het OncolinQ AMC en VUmc project 

2.6.3 Planning 
Op basis van de productdecompositie en de work breakdown structure is vervolgens een planning gemaakt, en 
zijn de acceptanten per deelproductie gedefinieerd. De volgende planningsaannames zijn daarbij gedaan:  

 Er is voldoende beschikbaarheid en medewerking vanuit EVA voor de ontwikkeling van het formulier, opdat 
enerzijds uniformiteit kan ontstaan in Epic inrichting en anderzijds er wel goede voortgang is; 

 Er is voldoende beschikbaarheid van de zorgverleners voor de analyses en ontwikkeling van de MDO 
formulieren; 

 De expertise voor Notewriter en FHIR wordt door EVA opgedaan in het project aanlevering DLCA en is 
voldoende voor toepassing in het OncolinQ-project;  

 De externe projecten, waaronder het BBIS-project en Project Epic – DICA, waarvan het OncolinQ-project 
afhankelijke is verlopen volgens planning.  
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In Figuur 9 is de gerealiseerde planning op hoofdlijnen weergegeven en in Figuur 43 in bijlage A.2 is de 
gedetailleerde variant opgenomen. In beide planningen is met oranje weergegeven waar uitloop heeft 
plaatsgevonden.  

 
Figuur 9 – De gerealiseerde projectplanning op hoofdlijnen voor fase 0 en 1  

2.6.4 Projectorganisatie  
Om de doelstellingen van het OncolinQ-project en daarmee ook de ontwerpen te kunnen realiseren is een 
projectorganisatie samengesteld waarin zowel IKNL, het AMC als het VUmc vertegenwoordigd zijn op alle 
niveaus. Conform de PRINCE2-methodiek staat bovenaan de projectorganisatie de stuurgroep, welke 
verantwoordelijk is voor de besluitvorming in het project, zie Figuur 10. Het project wordt geleidt door een 
projectleider vanuit het AMC Oncologisch centrum met ondersteuning van de klinisch informatici. Daarnaast zijn 
er vier projectteams gedefinieerd die ervoor moeten zorgen dat de diverse producten opgeleverd worden. 
Verder zijn er nog twee adviesgroepen in het leven geroepen die ervoor moeten zorgen dat de oplossing geen 
AMC/VUmc-variant wordt. Zij zullen voornamelijk in fase 2 van het project ingezet worden.  
 

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018

juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni

0 Projectbrief 14-6-2017

0.1 PID 6-7-2017

0.1.1
Faseplan - fase 1

6-7-2017

Plan van aanpak
6-7-2017

0.1.2 Faseplan - fase 2

1 Analyse ist & soll MDO proces 25-8-2017 15-1-2018

1.1 Proces
(IST 04-08-

2017)

(IST 1-11-

2017)

(SOLL 15-12-

2017)

1.2 Informatie en data
(IST 04-08-

2017)

(IST 30-12-

2017)

2 Functionele specificaties en wensen

2.1 Functioneel ontwerp MDO formulier
(SOLL v1) 

25-8-2017

(SOLL v2) 15-11-

2017

(SOLL v2)            

08-12-2017

2.2 Geactualiseerde business case met o.a. benefits

2.3 Ontwerp koppelingen 31-12-2017

3 Geïntegreerd MDO formulier in Epic
3.1 Mockup MDO formulier in Epic 15-9-2017 31-10-2017

3.2 Bouw Realisatie MDO formulier binnen Epic (incl. testen)
Test:              

15-10-2017

Acceptatie:         

15-11-2017

cMDO 

Acceptatie:         

07-12-2017 

Productie:          

15-12-2017

yc/pMDO 

Acceptatie:         

ntb 

Productie:          

ntb

4 Uitrol MDO formulier & geschoolde eindgebruiker

4.1 Instructie & opleidingsplan voor de nieuwe werkwijze

AMC opleidings-

plan 15-12-

2017

AMC 

instructie 

15-01-

2018

Vumc

5 Beheerorganisatie  

5.1 Eigenaarschap MDO formulieren beleggen 

6 Evaluatie MDO registratieproces
6.1 Klinisch evaluatieplan

6.2 nul meting

6.5 Lessons learned rapport
1e fase:               

31-12-2017

2e fase:         

31-5-2017

6.6
Implementatie handleiding slokdarm- en maagcarcinoom MDO  

formulieren
31-12-2017

6.3 Effect meting

6.4 Klinisch evaluatie rapport

Fase 2

7 Realisatie koppelingen (~5mnd)
7.1 Uitgewerkt juridisch kader (t.b.v. aanleveringen IKNL)

7.2 Outbound koppeling met EPIC

7.3 inbound verwerking OncoLinq 

7.3.1. koppelen Epic aan RANK  

7.4 geschikte  (test) database conform laatste dataset NKR

7.5 UCPS gekoppeld met Epic

7.6 MDO module gekoppeld met oncoguide

Projectplanning (deel) producten "Verbeterde MDO registratie & 

rapportage op het gebied slokdarm- en  maagcarcinoom in EPIC 

voor AMC en Vumc"

(start en) Opleverdatum
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Figuur 10 – Projectorganisatie (met daarbij de relatie met het BBIS-project weergegeven) 

2.6.5 Plan van Aanpak 
In het Plan van Aanpak (Vermeulen, OncolinQ – fase 0 en 1: Plan van Aanpak, 2017) is in detail gespecifieerd hoe 
fase 0 en 1 van het OncolinQ project in het AMC en VUmc gerealiseerd moesten gaan worden. De basis voor het 
plan wordt gevormd door de zes op te leveren deelproducten in deze fasen, zie Figuur 11. Deze hebben een grote 
onderlinge samenhang en beïnvloeden elkaar ook in de praktijk. Door gebruik te maken van de circulaire 
ontwerpcyclus, zie Figuur 12, als methodiek worden alle noodzakelijke stappen om tot het eindresultaat te 
komen doorlopen en kan er een stap voor of achteruit gedaan worden indien nodig. Daarnaast biedt deze 
methodiek ook de mogelijkheid om verder vooruit te kijken naar de volgende fases en te borgen dat toekomstige 
koppelingen gerealiseerd kunnen worden.  

In het Plan van Aanpak is per deelproduct beschreven, welke activiteiten ondernomen moesten worden, wie 
daarbij betrokken waren of nog zijn, welke bronnen er zijn en eventuele methodes die toegepast zijn. Hier wordt 
een samenvatting gegeven van deze punten voor de zes deelproducten.  

 
 
Figuur 11 – Doelstelling en deelproducten van fase 1 en 0 

 
 
Figuur 12 – Ontwerpcyclus  
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2.6.5.1 Analyse 
In de analyse is gekeken naar zowel de huidige als toekomstige processen en informatiestromen. Daarbij is 
gewerkt op diverse niveaus om te kunnen zorgen dat de nieuwe MDO-rapportage in het geheel past. Begonnen 
is bij het macroproces, dat gedocumenteerd is in de zorgpaden van beide ziekenhuizen (AMC, 2014; VUmc, 2014; 
VUmc, 2015). Vervolgens is door te spreken met de betrokken zorgverleners en MDO’s te observeren verder 
ingezoomd op het MDO-proces. De registratieprocessen zijn in kaart gebracht door te spreken met de 
uitvoerende chirurgen en een datamanager van IKNL. Voor alle procesniveaus geldt dat daarbij telkens zowel het 
proces als de onderliggende informatiestromen, de bijbehorende bronverslaglegging in het patiëntendossier en 
van het aanvullend onderzoek, in kaart zijn gebracht. Hierdoor worden onder andere de mogelijkheden voor 
registratie aan de bron zichtbaar. Tevens zijn op alle niveaus mogelijke verbeterpunten geïdentificeerd en is 
bekeken in hoeverre deze in dit project opgepakt kunnen worden. Waar dit het geval is zijn deze meegenomen 
in de ontwikkeling van het Programma van Eisen en de nieuwe MDO-rapportage. Gedurende de analyse is steeds 
gefocust op de situatie in het AMC en daarna gekeken in hoeverre die in het VUmc daarvan af wijkt. Zo kon 
gekeken worden op welke punten er één geheel gevormd kon worden.  
Specifiek voor de informatieanalyse zijn daarnaast ook de relevante informatiestandaarden, de datasets van de 
DUCA en NKR, de informatiestandaard slokdarm- en maagcarcinoom alsmede classificaties bekeken in 
samenwerking met het tumor team. Op deze manier kon bepaald worden welke data-items discreet vastgelegd 
moesten worden volgens welke waardenlijsten. 

2.6.5.2 Functionele specificaties 
Op basis van de analyse, de oplossing van Amphia en Radboud, literatuur en in samenwerking met het proces- 
en informatieanalyse team zijn vervolgens de functionele specificaties en de ontwerpen gemaakt. Voor de 
ontwikkeling van de MDO-rapportage is gebruik gemaakt van de prototyping methodiek, waardoor deze voor 
zorgverleners gelijk tastbaar was in de vorm van een dummyversie in PowerPoint. Hierdoor kon er gericht 
gewerkt worden aan het finetunen van het ontwerp. In totaal zijn er vijftien iteraties geweest, zes voor de 1e 
versie op basis waarvan de Mock-up gemaakt is en negen voor de 2e versie die na goedkeuring door de 
stuurgroep in Epic is gebouwd. De laatste iteratieronde liep bewust parallel aan het bouwen zodat de 
wisselwerking tussen ontwerp en realisatie plaats kon vinden. In fase 2 zal een nieuwe iteratieronde plaatsvinden 
na aanleiding van het gebruik van de nieuwe formulieren, de fiattering van de informatiestandaard en feedback 
van de adviseurs.  
Parallel aan de iteraties voor de MDO-rapportage is gekeken naar de koppelingen van en naar het MDO-
formulier; pathologie, aanvullend onderzoek, Oncoguide, NKR en DUCA. De globale eisen hiervoor zijn 
toegevoegd aan het PvE en vervolgens is gekeken naar de haalbaarheid van deze koppelingen, voornamelijk die 
van pathologie en aanvullend onderzoek, binnen het project. Aangezien deze binnen het tijdsbestek van fase 1 
niet haalbaar zijn, zal de verdere uitwerking hiervan, evenals die van Oncoguide, NKR en DUCA, in fase 2 gedaan 
worden.  

2.6.5.3 Bouw formulier in Epic 
Op basis van het 1e functioneel ontwerp van de MDO-rapportage zijn de Mock-ups in PowerPoint en Epic 
gemaakt, zodat een beeld ontstond waar naartoe gewerkt werd. Vervolgens zijn onder verantwoordelijk van de 
EVA servicedesk de MDO formulieren en verslagen gebouwd. In navolging van het Amphia en Radboud wordt 
hiervoor gebruik gemaakt van de Notewriter-functionaliteit, waardoor het tegelijkertijd mogelijk is om data 
discreet vast te leggen en een tekst te genereren voor het verslag. Binnen Epic geldt een standaard werkwijze 
hiervoor, waarbij eerst de smartforms aangemaakt worden. Hierin worden de componenten toegevoegd en 
voorzien van data-elementen. Indien er nog geen data-elementen bestaan, dienen deze aangemaakt te worden. 
Daarna kan de scripting en de tekstgeneratie gemaakt worden. Vervolgens dient het geheel opgehangen te 
worden in Epic, succesvol getest te worden en daarna kan het in productie. 
De stap om de ontbrekende SDE’s bij Epic aan te vragen als onderdeel van de Dutch foundation system is 
doorgeschoven naar fase 2, omdat de informatiestandaard nog niet ver genoeg gevorderd was op het moment 
dat deze aangevraagd moesten worden.  

2.6.5.4 Uitrol MDO formulier & geschoolde eindgebruiker 
Onderdeel van de implementatie van de nieuwe MDO-rapportage vormt het trainen van de eindgebruikers in 
het gebruik daarvan en eventuele andere wijzigingen in de dossiervoering. Hiervoor is in overleg met de MDO 
voorzitters en de eindgebruikers een implementatieplan opgesteld en uitgevoerd.  
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2.6.5.5 Beheerorganisatie 
Binnen de ziekenhuizen zal in overleg met de eindgebruikers en EVA het eigenaarschap over de MDO-rapportage 
belegd moeten worden om ervoor te zorgen dat deze up-to-date blijft. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij 
de projectleider van het OncolinQ-project (in het AMC / VUmc). 

2.6.5.6 Evaluatie MDO registratieproces 
Dit product betreft het maken van het Klinisch evaluatie plan en de uitvoering van de nulmeting door de arts-
onderzoeker. Daarnaast wordt door het projectteam de lessons learned rapportage opgesteld en de 
implementatiehandleiding voor de MDO-rapportage geschreven.  

2.7 Business Case 
In deze sectie worden de geschatte kosten, de benodigde en toegewezen middelen en de belangrijke risico’s 
toegelicht.  

2.7.1 Geschatte kosten 
Een overzicht van de geschatte kosten is opgenomen in Tabel 4. Afgesproken is dat uren van IKNL, AMC, VUmc 
en EVA servicecentrum niet worden gedeclareerd. Er wordt verwacht dat alle partijen een soort gelijke 
inspanning leveren, die tegen elkaar weggestreept kan worden.  In fase 1 zullen verder geen materiële kosten 
gemaakt worden. Mogelijke kosten voor fase 2 zouden kunnen zijn: 

 Epic-uren worden nog ingeschat (a.d.h.v. de functionele specs) 

 Externe capaciteit voor het bouwen van koppelingen wordt nog nader ingeschat  

Overlegd is, dat hier in eerste instantie geen (risico)budget voor wordt opgenomen. Indien dergelijke noodzaak 
ontstaat, dan zal dit voorgelegd worden aan de betroffen opdrachtgevers. Ook is er geen wijzigingsbudget 
opgenomen (voor eventuele wijzigingen in scope). 

Verwachte kosten In uren € 

FASE 1   

Interne uren IKNL/AMC-VUmc   0  

Epic uren t.b.v. ondersteuning ontwikkeling Notewriter 0  

Training klinisch informaticus door Epic t.b.v. vaardigheden bouw 8 uur  

Training klinisch informaticus Epic - End User training arts basis/ arts onco/vpk onco 20 uur  

Opleidingskosten training eindgebruiker t.b.v. gebruik MDO formulier 4 uur  

Beheerkosten: onderhoudskosten beheer en revisie MDO formulier n.t.b.  

FASE 2   

Koppeling met PALGA (UCPS koppeling met Epic) in fase 2 door EVA Servicecentrum en 
PALGA 

n.t.b.  

Bouw koppeling naar DICA door EVA service centrum.  n.t.b.  

Bouw koppeling naar NKR door EVA servicecentrum en IKNL n.t.b.  

Tabel 4 – Overzicht van de verwachte kosten voor het OncolinQ AMC en VUmc project 

2.7.2 De benodigde en toegewezen middelen 
De volgende inzet is beoogd voor fase 0 en 1: 

IKNL: 

Klinisch informatici      0,55 FTE per week voor 31 weken 

Programma management OncolinQ breed    0,11 FTE per week voor 31 weken 

Zorgadviseur       Totaal 40 uur 

Arts onderzoeker (t.b.v. versnelling ontwikkeling informatie standaard) 0,5 FTE voor 31 weken 

AMC: 

Projectleider       0,22 FTE per week voor 31 weken 

Applicatiespecialist EPD      0,22 FTE per week voor 12 weken 
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2.7.3 Belangrijke risico’s 
Gedurende het project wordt een risico-log bijgehouden voor zowel de project als productrisico’s. Alle risico’s 
worden gescoord naar de impact (1-10) op het project/product, de kans (1-5) dat ze zich voordoen en hun 
omvang (Impact * Kans). Periodiek, 3 wekelijk, vindt afstemming plaats tussen het kern projectteam, waarin de 
risico’s en maatregelen aan bod komen. De overige betrokken bij het project kunnen risico’s signaleren en 
aangeven aan dit kern projectteam.  
In Tabel 5 is de risico-log weergegeven van de risico’s die bij aanvang van het project geïdentificeerd waren. 
Tevens is ook de eerste score en de genomen maatregel benoemd, evenals de eigenaar en of het risico betrekking 
heeft op het project of product. In bijlage A.5 is de laatste versie van de risico-log van het project opgenomen, 
met daarin alle risico’s die in de loop van het project benoemd zijn.  

Nr.  Risico  I  K O  Maatregel  Wie Betrek-
king op  

1 Het gebruik van het MDO-
formulier zorgt voor een 
verhoogde registratielast in de 
voorbereiding doordat er meer 
zaken gestructureerd ingevuld 
moeten worden. Zeker i.c.m. het 
feit dat (1) veel patiënten van 
extern komen en dus een 
'nieuw' dossier aangelegd moet 
worden, en (2) het EPD nu niet 
altijd gebruikt wordt zoals het is 
bedoeld doordat de Epic 
methode meer tijd / klikken 
kost.  

9 4 36 Korte termijn: veel aandacht voor 
scholing en de meerwaarde voor de 
interne keten, en (2) het aantal items in 
MDO-formulier beperken tot het strikt 
noodzakelijke, waardoor de 
registratielast niet / minimaal toeneemt.  
Lange termijn: (1) kijken naar 
optimalisatie van het dossier om het 
aantal klikken te verlagen en 
herbruikbaarheid te vergroten, en (2) 
digitale uitwisseling mogelijk maken 
waarbij informatie rechtstreeks 
overgenomen wordt in het dossier 
(Volgend jaar pilot met Spaarne 
ziekenhuis en OLVG voor uitwisseling via 
de Epic module). 

KI i.o. en 
project-
leider 

Product 

2 Registratielast wordt hoog bij 
gestructureerd formulier. Het 
vastleggen van veel discrete 
variabelen kan ook leiden dat 
minder ingevuld wordt.  

9 4 36 Zie bovenstaande. KI i.o. Product 

3 Onduidelijk is nog hoe het 
eigenaarschap van de specifieke 
MDO-formulieren is belegd. En 
dus is het niet helemaal duidelijk 
of we nog rekening moeten 
houden met andere belangen / 
invloeden. 

9 4 36 Afstemmen met Stevie Tan, EVA en de 
divisies. 

Project-
leider 

Product 

4 Vanwege 'capaciteitstekort' bij 
EVA: (1) Vertraging van de 
projectplanning en (2) 
Kwaliteitsvermindering. 

8 4 32 Er zijn twee applicatiespecialisten ingezet 
op dit project. Strakke monitoring op hun 
inzet om vroegtijdige problemen te 
signaleren.  

Project-
leider 

Project 
en 
Product 

5 Niet tijdig hebben van een 
gefiatteerde 
informatiestandaard / 
Beslisboom, waardoor het 
MDO-formulier geen 'formele' 
basis heeft. 

3 5 15 Dan gaan we live met een voorlopige 
versie van MDO-formulier en moet er een 
update gepland worden zodra de 
fiattering er is. Daarnaast is er de 
mogelijkheid om live te gaan met UMCA-
elementen, i.p.v. Epic SDE's. Deze kunnen 
dan na de fiattering aangevraagd worden. 

KI i.o. en 
project-
leider 

Project 
en 
Product 
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6 Vertraging van de 
projectplanning door uitloop / 
issues bij de Upgrade Epic in 
oktober: impact van de 
wijzigingen in de Beacon module 
Epic op de bouw van de 
verbeteringen in Epic m.b.v. 
Notewriter t.b.v. het MDO 
Oesophagus Maag. 

6 1 6 Geen, na upgrade checken Project-
leider 

Project 

7 Vertraging van de 
projectplanning doordat 
onvoldoende kennis opgedaan is 
met het werken met 
'Notewriter' in het project 
"Longcarcinomen". De 
Notewriter functie in Epic is 
noodzakelijk om 
synoptische/discrete vastlegging 
van gegevens in het MDO-
verslag mogelijk te maken.  

   Eventueel zou expertise vanuit Radboud, 
Amphia en Epic ingezet kunnen worden.  

Senior 
supplier 

Project 

Tabel 5 – Risico-log bij aanvang van het project  
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3 Programma van Eisen  
In dit hoofdstuk wordt het Programma van Eisen (PvE) gedefinieerd voor het ontwerp. Daartoe zullen eerst de 
kaders gezet worden, zie sectie 3.1 en de architectuurprincipes besproken worden, zie sectie 3.2. Daarna worden 
in sectie 3.3 de functionele specificaties opgesteld en in sectie 3.4 het Programma van Eisen.  

3.1 Inleiding  
In het Programma van Eisen staat, aan de hand van een verzameling eisen en wensen, beschreven hoe het 
systeem moet werken dat het MDO-proces en het registratieproces voor slokdarm- en maagcarcinoom moet 
ondersteunen. Het systeem is hier gedefinieerd als het geheel aan applicaties en modaliteiten die gezamenlijk 
de uitvoering van de beide processen ondersteunen / mogelijk maken. De processen zijn gedefinieerd in de 
scope, zie sectie 2.3, en uitgewerkt in hoofdstuk 4.  
De basis voor het PvE wordt gevormd door de kaders die gedefinieerd zijn vanuit het project in het Project 
Initiatie Document OncolinQ AMC en VUmc (Ewijk, Kort, Pot, Vermeulen, & Werf, 2017), zie sectie 2.2 
Projectdoelstelling en resultaten en sectie 2.4 Randvoorwaarden. Daarnaast is meegegeven dat de 
systeemoplossing, de MDO-rapportage en de koppelingen, geen AMC, VUmc of IKNL oplossing wordt, maar ook 
breder landelijk kan worden uitgerold. Toch dient de oplossing wel degelijk te passen binnen de geldende 
architectuurprincipes in de Amsterdamse ziekenhuizen, zie sectie 3.2.  
Voor het opstellen van de functionele specificaties en het PvE is gekeken naar hoe de processen verlopen, zie 
hoofdstuk 4, en welke functionaliteiten en systeemconversaties nodig zijn om deze te ondersteunen. Daarbij is 
voor de basis gebruik gemaakt van het IHE-profiel voor Cross-Enterprise Tumor Board Workflow (IHE PCC 
Technical Committee, 2014) en literatuur die de functionaliteiten voor een Radiologie Informatie Systeem 
(McEnery, 2013) beschrijft, aangezien deze veel overeenkomsten toont met de wijze waarop een MDO-proces 
van aanmelding tot advies verloopt. Deze basis is allereerst aangevuld met functionaliteiten en eisen die 
beschreven staan in literatuur die specifiek over het MDO gaat, zie bijlage A.3. Vervolgens heeft de auteur dit 
naar eigen inzicht verder aangevuld met alle stappen die nodig zijn om het volledige proces te ondersteunen en 
een volwaardig systeemdialoog te creëren. 

3.2 Architectuurprincipes 
Binnen dit project hebben we te maken met meerdere organisaties, die ieder hun eigen architectuurprincipes 
hanteren. Dit hoeft geen probleem te zijn zo lang men voor ogen houdt dat binnen deze organisaties hun eigen 
principes van kracht zijn en voor communicatie tussen de organisaties afspraken gemaakt kunnen worden. 
Daarnaast is er een scheiding tussen de landelijke informatiestandaard, ontwikkeld door IKNL, en de wijze 
waarop deze geïmplementeerd wordt binnen de muren van het ziekenhuis, volgens hun principes.  
Vanuit het EVA servicecentrum, AMC en VUmc zijn de onderstaande drie gezamenlijke architectuurprincipes van 
toepassing op dit project: 

1. Epic tenzij (dit geldt ook voor de functionaliteit die in Epic zit) 
Dit betekent dat gebruik wordt gemaakt van de standaard content van Epic waar mogelijk (o.a. (poli)kliniek 
dossier, MDO-module en de kankerstadiëring) en gewerkt wordt met de functionaliteit die Epic aanbiedt (bijv. 
Notewriter). 

2. Registreren volgens de Registratie aan de Bron-principes 
De principes van registratie aan de bron zijn toegelicht in Figuur 13, waarbij tevens geldt dat data-items worden 
geregistreerd op het moment dat deze in het zorgproces worden verkregen / gegenereerd (de bron) op de daarbij 
behorende plek in het dossier. 

 

Figuur 13 – De principes (betekenis) van registreren aan de bron (Registratie aan de Bron, 2017) 
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3. Het niveau waarop data-items opgeslagen worden is situatie-afhankelijk, waarbij altijd gekozen wordt voor 

het hoogst mogelijk “Epic niveau”.  
In Epic bestaan diverse niveaus waarop informatie vastgelegd kan worden, bijvoorbeeld op patiëntniveau, op 
episodeniveau, op contactniveau etc. Voor de data-items die tijdens het MDO (of de voorbereiding daarop) 
worden vastgelegd zal dit in veel gevallen op het niveau van een notitie worden opgeslagen.  

De architectuurprincipes die voor IKNL belangrijk zijn hebben betrekking op de wijze waarop informatie naar 
IKNL toekomt. Het gaat dan specifiek over de NKR, waarvoor de principes al zijn benoemd in de uitgangspunten, 
zie sectie 2.4. Ook de koppeling met Oncoguide alsmede de MDO-rapportage dienen gebaseerd te zijn op de 
informatiestandaard slokdarm- en maagcarcinoom.  
Verder hanteert IKNL de volgende principes voor de ontwikkeling van de MDO-rapportage: 

1. De MDO-rapportage is minimaal gebaseerd op de items conform de relevante beslisbomen (incl. "BABs") als 
conclusie 

Hiermee wordt bedoeld dat alle data-items die voorkomen in de hoofdbomen alsmede de bomen die volgen op 
de hoofdbomen om het advies specifieker te maken (de zogenaamde BABs) dienen te worden opgenomen in de 
MDO-rapportage in de conclusie. 

2. We hanteren voor de ontwikkeling van de MDO-rapportage de cTNM, ycTNM/M1, pTNM, ypTNM en rTNM 
MDO indeling als uitgangspunt. 

Binnen IKNL wordt daarmee onderscheidt gemaakt tussen vijf verschillende type MDO’s afhankelijk van welke 
stadiëring van toepassing is op de specifieke patiënt, conform de TNM-classificatie.  

3.3 Functionele specificaties 
De functionele specificaties zijn opgebouwd uit de functionele eisen, die een beschrijving zijn van de wensen en 
eisen die de (eind)gebruikers aan het ontwerp stellen, en de daaruit voortvloeiende functies die ondersteund 
moeten worden door het systeem om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen.  

3.3.1 Functionele eisen 
De functionele eisen zijn opgesteld op basis van de kaders van het project, het verbeterpotentieel met betrekking 
tot het MDO-proces en literatuur (Nictiz, 2012; Oosten, 2017; Roche Molecular Systems, Inc, 2017; Westerhuis, 
2016):  

 Het systeem moet zo ontwikkeld zijn dat het de uitvoering van het MDO-proces en registratieproces voor 
slokdarm- en maagcarcinoom optimaal (effectief) ondersteunt, vanuit het oogpunt van de uitvoerende 
werknemer.  

 Het MDO-formulier en-verslag moeten: 
- Context- én patiënt-specifiek zijn 
- Bekende gegevens in het systeem automatisch overnemen  
- De relevante klinische en diagnostische informatie overzichtelijk presenteren tijdens het MDO  
- Informatie ontstaan in de voorbereiding en tijdens het MDO tonen respectievelijk vastleggen 
- De TNM-classificatie tonen / berekenen 

 Informatie vastgelegd in het MDO-proces kan binnen en buiten het systeem hergebruikt worden voor: 
- Bespreking met de patiënt, 
- Het genereren van brieven,  
- Stuurinformatie,  
- Het direct aanroepen van beslissingsondersteuning en 
- Aanlevering aan kwaliteits- en epidemiologische registraties. 

 Het systeem legt vast welke informatie ten grondslag ligt aan MDO-beslissingen en wat die MDO-
beslissingen zijn (voor nu en de toekomst).  

 Het systeemontwerp moet voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. 

 Het systeem is waar mogelijk gebaseerd op, of maakt gebruik van, bestaande standaarden. 

3.3.2 Functies 
De functies die ingevuld moeten worden door het systeem zijn afgeleid van de kaders, functionele eisen en de 
literatuur (IHE PCC Technical Committee, 2014; McEnery, 2013; Nictiz, 2012; Oosten, 2017; Roche Molecular 
Systems, Inc, 2017; SONCOS, 2017; Westerhuis, 2016) en zijn als volgt gespecificeerd: 
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 Workflow ondersteuning 
- Aanmelden voor het MDO: ondersteuning van het proces van het aanmelden van patiënten voor het 

MDO door een arts / verpleegkunde en de beoordeling van deze aanmelding door de MDO-
coördinator(en). 

- Planning: Het inplannen van patiënten voor een specifieke MDO-bespreking (datum), het maken van de 
agenda voor het MDO en het vastleggen van de benodigde resources (bijv. mensen/ruimte) 

- Verzamelen en controleren van gegevens: Het verzamelen van de bekende relevante gegevens uit het 
applicatielandschap als input voor de voorbereiden van het MDO en haar verslaglegging. En de controle 
op de volledigheid van de verzamelde gegevens. 

- Presenteren: Het tonen van de relevante informatie ter ondersteuning van het presenteren van de 
patiënt aan het MDO. 

- Managen van de verslagleggingsworkflow en de verslaglegging: het managen van de procesgang van 
het aanbieden van MDO-verslagen ter voorbereiding en afronding middels werklijsten en het 
ondersteunen van het maken en accorderen van verslagen bij MDO’s. 

 Distribueren van MDO-verslagen: ondersteuning van het proces van het delen van vrijgegeven MDO-
verslagen met de verwijzende arts en/of huisarts en andere (mede)behandelaars en het beschikbaar maken 
van het MDO-verslag binnen het patiëntendossier. 

 Beslissingsondersteuning: het bieden van ondersteuning van de zorgverlener bij het maken van (klinische) 
beslissingen in complexe situaties. Hiertoe behoren o.a. het aanbieden van ondersteuning voor het volgen 
van richtlijnen en evidenced based werken. 

 Externe aanleveringen: hergebruik van informatie voor aanlevering van kwaliteits- en epidemiologische 
registraties.  

 Management- en stuurinformatie: Ondersteunt het proces van het creëren van management- en 
stuurinformatie over de procesgang en de inzet van resources. 

 Beheer: dit betreft de mogelijkheid om het systeem te beheren op zowel functioneel, applicatie als technisch 
vlak. 

3.4 Programma van eisen 
De functionele specificaties worden in deze sectie verder uitgediept tot het programma van eisen. De eisen zijn 
naast de functionele specificaties afgeleid van de kaders, het verbeterpotentieel met betrekking tot het MDO-
proces, zie paragraaf 4.4.1.2 en 4.4.2.2, en literatuur (IHE PCC Technical Committee, 2014; Jalil, Ahmed, Green, 
& Sevdalis, 2013; McEnery, 2013; Nictiz, 2012; Oosten, 2017; Roche Molecular Systems, Inc, 2017; SONCOS, 
2017; Westerhuis, 2016). Per functie wordt hieronder aangegeven welke eisen van toepassing zijn.  

3.4.1 Workflow ondersteuning 
De functie voor workflow ondersteuning is opgedeeld in onderstaande zes onderdelen.  

3.4.1.1 Aanmelden voor het MDO  
 Aanmaken van nieuwe aanmeldingen voor het MDO (slokdarm- en maagcarcinoom) door (interne) 

behandelaars en n.a.v. verwijzingen 

 De aanmelding bevat: 
- De aanvragende behandelaar  
- Datum van aanmelding 
- Type MDO (cMDO, ycMDO, pMDO) 
- Patiëntgegevens 
- Type patiënt (nieuwe patiënt, controle patiënt, second opinion) 
- Reden van bespreken / komst 
- Gewenste datum van bespreken 
- Welke onderzoeken voorbereid moeten worden / welke specialisme moeten voorbereiden  

 Verwerkt de aanmelding en controleert op volledigheid 

 Alleen volledige ingevulde aanmeldingen kunnen ingediend worden 

 Registreert ingediende aanmeldingen voor het MDO 

 Biedt aanmeldingen aan ter beoordeling aan de MDO-coördinator(en) 

 Registreert de beoordeling van de aanmelding 

 Koppelt de uitkomst van de beoordeling terug naar de aanvrager 
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 Zet goedgekeurde aanmeldingen door naar de planning 

 Intrekken van aanmeldingen  

3.4.1.2 Planning 
 Biedt goedgekeurde aanmeldingen aan ter planning aan de MDO-coördinator(en) 

 Kan goedgekeurde aanmeldingen (patiënten) inplannen voor een specifieke MDO-bespreking (datum) 

 Kan zorgverleners toewijzen aan ingeplande patiënten ter voorbereiding  

 Kan ingeplande aanmeldingen (patiënten) herplannen voor een andere MDO-bespreking (datum) 

 Kan ingeplande aanmeldingen (patiënten) annuleren 

 Registreert bij herplannen en annuleren de reden hiervan en toont dit bij de aanmelding 

 Koppelt de (her)planning en annulering terug naar de aanvrager 

 Kan voor een specifieke MDO-bespreking de volgorde van patiënten bepalen (MDO-agenda) 

 Toont de MDO-agenda aan de deelnemers van het MDO 

 Biedt ingeplande patiënten aan ter voorbereiding aan de betreffende specialismen 

 Biedt een overzicht van de status van de voorbereiding 

3.4.1.3 Verzamelen en controleren van gegevens 
 Biedt de mogelijkheid om de gegevensset te definiëren, conform de informatiestandaard, die verzameld 

moet worden uit de bronsystemen om een patiënt te kunnen bespreken tijdens een specifieke MDO-
bespreking  

 Verzamelt uit de bronsystemen de benodigde gegevens voor de specifieke MDO-bespreking van de patiënt, 
zodat zorgverleners één digitale plek hebben waar alle benodigde informatie voor het MDO-proces 
verzameld is 

 De verzamelde informatie wordt zodanig vastgelegd dat (in de toekomst nog steeds) inzichtelijk is welke 
informatie ten grondslag lag aan het MDO. 

 Biedt een overzicht welke informatie verzameld moet worden voor het MDO en wat daarvan de status is 

 Kan de benodigde gegevens voor het MDO aanbieden aan het MDO-verslag 

3.4.1.4 Presenteren 
 Toont overzichtelijk de relevante klinische en diagnostische informatie, of een samenvatting daarvan, ter 

ondersteuning van de presentatie van de patiënt aan het MDO 

3.4.1.5 Managen van verslagleggingsworkflow en de verslaglegging  
Deze functionaliteit kan opgedeeld worden in vijf verschillende deelfuncties, met elk hun specifieke eisen. 
Algemeen geldt dat: 

 De verslagleggingsworkflow en verslagging te allen tijde doorgang moeten kunnen vinden en mag niet 
beperkt worden door ontbrekende items 

 Er wordt gewerkt volgens het registratie aan de bron-principe 

3.4.1.5.1 MDO-verslag 

 Kan per patiënt per MDO-bespreking een MDO-verslag maken en registreert hiervan de auteur(s) en de 
status (concept, voorlopig, definitief, voorlopig addendum, addendum) 

 Kan een addendum toevoegen aan een definitief verslag 

 De MDO-verslagen worden aan de hand van template(s) (MDO-formulier) opgemaakt, bij voorkeur met 
behulp van de Notewriter functionaliteit in Epic, waarbij doorlopende zinnen gebruikt worden (voor in elk 
geval de conclusie en het advies en beleid) en de opmaak conform de standaard is.  

 Middels de template(s) kunnen alle relevante MDO-gegevens die context (per type MDO) en patiënt 
specifiek zijn compact vastgelegd worden volgens de informatiestandaard slokdarm- en maagcarcinoom 
OESMAAG, aangevuld met eventuele ziekenhuis specifieke gegevens 

 Gegevens worden opgeslagen onder het corresponderende data-element, zodat deze binnen het EPD 
herbruikbaar zijn voor het zorgproces. Voor de data-elementen afkomstig uit de informatiestandaard 
slokdarm- en maagcarcinoom geldt dat de corresponderen data-elementen opgenomen dienen te zijn in de 
data-dictionary van Epic.  

 De template(s) zijn geschikt voor zowel slokdarm- en maagcarcinoom, en bieden de mogelijkheid om 
afhankelijk van de tumor lokalisatie relevante elementen vast te leggen. 

 De template(s) zijn beschikbaar voor alle MDO’s en zorgverleners die deze patiënten behandelen 
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 In het MDO-verslag wordt, tot het moment van de MDO-bespreking, automatisch de verzamelde 
gegevensset of de nieuwe elementen daaruit ingeladen op het moment van het aanmaken en openen 
daarvan en kan de informatie op verzoek vernieuwen tijdens het opstellen van de notitie  

 Het is niet wenselijk dat ingeladen gegevens uit bronsystemen handmatig aangepast kunnen worden, 
aangezien de bron dan niet meer correct is 

 Ingeladen gegevens (conclusies) van aanvullend onderzoeken moeten aangevuld kunnen worden, om een 
vollediger beeld en/of de context te kunnen schetsen van het onderzoek 

 Het MDO-verslag bevat tenminste de relevante data-elementen uit de informatiestandaard slokdarm- en 
maagcarcinoom en de: 
- Aanwezigen 
- Gegevens uit de aanmelding 
- Voorgeschiedenis 
- Co-morbiditeiten 
- Ziekteverloop 
- Psychosociale factoren 
- Patiëntenwensen 
- Onderzoeksuitslagen 
- Conclusie  
- TNM-classificatie 
- (conditioneel) Advies / Beleid 
- Of het beleid conform de richtlijn is 
- Mogelijkheden voor trialparticipatie 

3.4.1.5.2 Voorbereiden van het MDO 

 Biedt MDO-verslagen en hun template(s) aan ter voorbereiding op het MDO aan de voorbereidende 
zorgverlener(s) 

 De zaken die tijdens het voorbereiden ingevuld moeten worden dienen overzichtelijk bij elkaar te staan, 
zodanig dat slechts minimaal heen en weer geklikt en gescrold hoeft te worden om alles in te vullen 

 Tijdens het voorbereiden kan een voorstel beleid gemaakt worden 

3.4.1.5.3 Tijdens het MDO verslag 

 Biedt MDO-verslagen en hun template(s) aan tijdens het MDO aan de notulist 

 De zaken die tijdens het MDO aangevuld worden dienen overzichtelijk bij elkaar te staan, zodanig dat slechts 
minimaal heen en weer geklikt en gescrold hoeft te worden om alles in te vullen. 

3.4.1.5.4 Accordering 

 Biedt MDO-verslagen aan ter accordering aan de arts  

3.4.1.5.5 Afronding (correspondentie) 

 Biedt geaccordeerde MDO-verslagen aan om de correspondentie over de MDO-bespreking op te kunnen 
maken 

 Biedt de mogelijk om de correspondentie toe te wijzen aan een specifieke zorgverleners (en deze ook aan 
te passen)  

 Verslagen waarbij een addendum is toegevoegd worden automatisch opnieuw aangeboden om de 
correspondentie te kunnen opmaken. 

 Het MDO-verslag wordt automatisch ingeladen in het format4 waarin de betreffende correspondentie plaats 
moet vinden. 

3.4.1.6 Distribueren van MDO-verslagen 
 Maakt geaccordeerde MDO-verslagen beschikbaar in het EPD ter inzage voor interne zorgverleners én de 

patiënt 

 Ondersteunt zowel de digitale als fysieke (uitprinten incl. adres) distributie van correspondentie naar de 
verwijzer, huisarts en/of andere (mede)behandelaars  

 Verstuurt correspondentie (indien aanwezig) via EdiFact naar huisartsen, zodat deze de informatie in hun 
systeem kunnen importeren 

                                                                 
4 Op de lange termijn is dit conform de nieuwe brievenstandaard (NHG, 2017) 



28 
 

3.4.2 Beslissingsondersteuning  
 Gegevens die vastgelegd worden in het MDO-formulier, alsmede die verzameld worden t.b.v. het MDO, 

kunnen tijdens het MDO gebruikt worden voor het aanspreken van beslissingsondersteuning, zoals 
Oncoguide en Watson 

 Adviezen die door beslissingsondersteuning worden afgegeven dienen behandeld te worden als informatie 
ter input voor het MDO.  

3.4.3 Externe aanleveringen 
 Gegevens die vastgelegd worden in het MDO-formulier, alsmede die verzameld worden t.b.v. het MDO, 

kunnen hergebruikt worden voor aanleveringen aan kwaliteits- en epidemiologische registraties 

 Gegevens uit meerdere MDO’s kunnen (per patiënt en overall) gecombineerd en gefilterd worden tot één 
dataset  

 Deze gegevens / dataset kunnen voor verzending geverifieerd worden door de zorgverleners, zodat alleen 
geverifieerde gegevens worden aangeleverd 

 Berichten richting de NKR zijn gebaseerd op HL7 FHIR, conform de berichtendefinitie zoals gepubliceerd op 
Art Decor voor slokdarm- en maagcarcinoom 

 Berichten richting de DICA zijn conform de aanleveringsspecificatie van Medical Research Data Management  

3.4.4 Management- en stuurinformatie 
 Gegevens die vastgelegd worden in het MDO-formulier, alsmede die verzameld worden t.b.v. het MDO, 

kunnen hergebruikt worden:  
- om management- en stuurinformatie te genereren 
- ten behoeve van onderzoek 
- real-time overzicht te bieden aan de zorgverleners  
- ten behoeve van (proces)verbetering 
- ten behoeve van data-analyse 
- ten behoeve van het zoeken op key-words 

3.4.5 Beheer 
 Bevat een beheerfunctie waarmee functioneel, applicatie en technische beheer kan worden gedaan.  

 De benodigde userinterfaces voor het MDO-proces (zoals de aanmelding, planning, MDO-formulier en MDO-
verslag) en de aanlevering (zoals het samenstellen van de dataset) kunnen worden geconfigureerd  

 De userinterfaces kunnen worden aangepast naar de wens van de (individuele en rollen) gebruiker 

 De data-items kunnen worden gedefinieerd 

 De teksten voor in de MDO-verslagen kunnen worden vormgegeven 

 De koppelingen (incl. berichtopbouw en veld mappings) kunnen worden gedefinieerd 

 De autorisaties (gebruikers- en beheersrechten) kunnen worden ingesteld 

 Ondersteunt audit user access  

 Logt alle veranderingen die doorgevoerd worden per gebruiker (per medewerker)  

 Biedt de mogelijkheid voor het raadplegen van alle logging en statistiek genereren over de logging 

3.4.6 Wet- en regelgeving5 
 Informatie die ten grondslag lag aan MDO-beslissingen, MDO-beslissingen, informatie over de voorgestelde 

behandeling en correspondentie daarover worden conform de uitvoering van de plicht op dossiervoering en 
de wettelijke bewaartermijnen daarvan veilig vastgelegd en blijven beschikbaar 

 Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats volgens de geldende privacy wetgeving (WBP / AVG) 

 Het systeem ondersteunt de uitvoering van de WBP en WGBO:  
- Raadpleging van patiëntengegevens vindt plaats op basis van de behandelrelatie en autorisatieprotocol 
- Ondersteunt de patiëntrechten (inzage, wijzigen, verwijderen, annoteren en afschrift van dossier)  
- Volledige logging van inzage en mutatie 

 Het systeem ondersteunt de uitvoering van de WGBO en WCZ rondom de vereiste toestemming van 
patiënten voordat uitwisseling van gegevens plaats vindt  

                                                                 
5 WBP = Wet Bescherming Persoonsgegevens, AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming, WGBO= Wet op de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst, WCZ = wet cliëntenrechten zorg 
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4 Analyse 
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de analyse van de huidige situatie die uitgevoerd is door 
de auteur. In sectie 4.1 zal de organisatie laag toegelicht worden, waarna de proces en informatie lagen 
gezamenlijk worden besproken in sectie 4.2 tot en met 4.6. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in het 
macroproces, het zorgproces, het MDO-proces en de registratieprocessen, zoals in het Plan van Aanpak (zie 
paragraaf sectie 2.6.5) ook is aangegeven. Hierbij wordt steeds uitgegaan van de situatie in het AMC en daarna 
toegelicht hoe de situatie in het VUmc daarmee verschilt. De processen in het AMC en VUmc worden in sectie 
4.5 vergeleken met de referentiemodellen. De applicatie laag wordt besproken in sectie 4.7. De gehele analyse 
is terug te vinden in (Vermeulen, 2018a)  

4.1 Organisatie 
De organisatie van de zorg voor patiënten met een slokdarm- en/of maagcarcinoom is beide ziekenhuizen 
geregeld middels multidisciplinaire zorgpaden, waarin op hoofdlijnen beschreven staat welke zorg door welke 
afdelingen geleverd wordt in welke situaties. De zorgpaden zijn op hun beurt weer gebaseerd op de landelijke 
richtlijnen voor slokdarm- en maagcarcinoom.  
Binnen het AMC is dit vastgelegd in de zorgpaden Oesofaguscarcinoom (AMC, 2014) en maagcarcinoom. Het 
expertisecentrum Gastro-Intestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam (GIOCA) fungeert hierin als startpunt 
gezien haar rol als landelijk referentiecentrum op het gebied van slokdarm- en maagcarcinoom. Nagenoeg alle 
patiënten komen via dit centrum als een (landelijke) verwijzing binnen, waarvan een gedeelte 2nd opinions 
betreft. Al deze patiënten worden op eenzelfde manier behandeld en stromen de betreffende zorgpaden in. 
Deze zorgpaden doorkruizen meerdere organisatorische eenheden en divisies binnen het AMC. Zo vallen GIOCA 
en de chirurgie onder divisie B, de medische oncologie (incl. de dagbehandeling op Q2) en MDL onder divisie A, 
de laboratoria onder Divisie G en de poliklinieken onder Divisie P. 
In het VUmc is de zorg voor deze groep patiënten beschreven in de zorgpaden Oesofaguscarcinoom (VUmc, 
2014) en Maagcarcinoom (VUmc, 2015), welke opgebouwd zijn als stroomschema. Om deze te kunnen 
vergelijken met die van het AMC, zijn de stroomschema’s door de auteur omgezet naar het format van het AMC. 
De zorgpaden vangen hier aan op de poli gastro-intestinale en oncologische chirurgie of komen via de MDL. Het 
VUmc fungeert als regionaal referentiecentrum op het gebied van slokdarm- en maagcarcinoom chirurgie en 
krijgt nagenoeg al haar patiënten vanuit verwijzingen van haar partner ziekenhuizen6 binnen. Ook hier geldt dat 
alle patiënten volgens de zorgpaden worden behandeld, welke meerdere organisatorische eenheden binnen het 
ziekenhuis doorkruizen. 
Voor beide ziekenhuizen geldt dat zij onderdeel uitmaking van de ontwikkeling naar ‘regionale 
oncologienetwerken’. Daarin wordt de specialistische kennis van oncologie gebundeld in de academische 
ziekenhuizen en vanuit daar gedeeld met zorgverleners in de regio. Patiënten kunnen op deze manier state-of-
the-art zorg krijgen, dichtbij huis waar het kan en verder weg waar het moet. Waar mogelijk worden de 
(neo-)adjuvante, palliatieve en definitieve behandelingen en follow-up in het ‘eigen ziekenhuis’ uitgevoerd en 
wordt de operatie in het AMC resp. VUmc gedaan.  

4.2 Macroproces 
In de analyse maken we een onderscheid tussen de drie verschillende proces- en informatiestromen; (1) het 
zorgproces en het bijbehorende MDO-proces, (2) de registratie voor de Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) en 
(3) de registratie voor de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze processen zijn in beide ziekenhuizen niet 
opzichzelfstaand en daarom is het belangrijk om de onderlinge samenhang hiertussen te belichten. Dit 
macroproces is in Figuur 14 weergegeven voor zowel het AMC als VUmc, waarbij te zien is dat deze slechts 
minimaal verschil op het punt van de DUCA-aanlevering.  
Het macroproces start in beide ziekenhuizen met de binnenkomst van een verwijzing, waarna zowel het 
zorgproces als iets later ook de registratie voor de DUCA start in het ziekenhuis. De initiatie voor de NKR 
registratie volgt vanuit de Diagnosefase van het zorgproces als een “kopie van de” pathologie-uitslag ontvangen 
wordt en/of een overdracht (“taak”) van de patiënt tussen datamanagers van het verwijzende naar het 
ontvangende ziekenhuis plaats vindt.  

                                                                 
6 Ze hebben hiervoor service level agreements afgesloten met de Noordwest Ziekenhuisgroep (Alkmaar en Den Helder), Spaarne Gasthuis, Zaans 
Medisch Centrum en Beverwijk. 
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Figuur 14 – Macroproces in het AMC en VUmc 

4.3 Zorgproces en informatiestromen op hoofdlijnen  
Voor beide ziekenhuizen geldt dat het zorgproces op hoofdlijnen in te delen is in de fases Diagnose, Behandeling 
en Follow-up, zoals in het macroproces in Figuur 14 is weergegeven. In deze sectie zal voor beide ziekenhuizen 
worden toegelicht hoe deze fases zijn opgedeeld subfases en waar de MDO’s zich bevinden. Vervolgens worden 
de onderliggende informatiestromen in beide ziekenhuizen kort toegelicht.  

4.3.1 AMC 
In het AMC is de Diagnose fase opgedeeld in een vijftal subfases, Verwijzing en planning, Onderzoek, Opname, 
GIOCA-dag en Afronding (zie Figuur 15), waarvan de middelste drie gebonden zijn aan een specifieke weekdag. 
Verwijzingen die voor donderdag7 binnen zijn, worden voor de week erop meegenomen. De subfases kunnen 
herhaald worden, indien het MDO tijdens de GIOCA-dag concludeert dat aanvullende informatie nodig is om tot 
een definitieve diagnose te komen, zie paragraaf 4.4.1. 
In de Behandel fase onderscheiden we allereest drie verschillende patiëntgroepen op basis van hun casuïstiek, 
zie Figuur 16 en Figuur 17, waarna we de behandeling in verschillende subfases kunnen onderscheiden. De eerste 
groep krijgt een behandeling bestaande uit een Endoscopische resectie en/of Radiofrequente ablatie eventueel 
gevolgd door een chirurgische resectie. Bij de tweede groep wordt als behandeling een palliatieve of definitieve 
therapie, een stent plaatsing of afwachtend beleid toegepast. En de derde groep krijgt een (neo-)adjuvante 
therapie gecombineerd met een chirurgische resectie.  
De Follow-up fase is niet nader opgedeeld in subfase en/of beschreven, maar betreft de frequente controle van 
de patiënt door de specialist.  

In het zorgproces kunnen we drie verschillende type MDO onderscheiden. Het GIOCA-MDO (cMDO) tijdens de 
diagnostische fase maakt standaard onderdeel uit van het zorgproces en wordt net zo vaak herhaald tot een 
definitieve diagnose is vastgesteld. Doordat alle verwezen patiënten, ook 2nd opinions, tijdens dit MDO 
besproken worden vallen hieronder ook patiënten met een (mogelijk) recidief, waarvoor de term rMDO 
gehanteerd wordt. Het ycMDO vindt preoperatief alleen plaats indien na de neo-adjuvante therapie 
bijzonderheden zijn geconstateerd (bijv. uitzaaiingen) en wordt dan binnen het GIOCA-MDO besproken. De 
algemene post operatieve oncologie bespreking (pMDO) maakt standaard onderdeel uit van het zorgproces, en 
kan indien specialistische kennis noodzakelijk is een postoperatieve patiënt inbrengen in het GIOCA-MDO.  
Voor palliatieve patiënten geldt in de regel dat zij na het cMDO niet meer op een MDO worden besproken.  

                                                                 
7 Maandag, van diezelfde week, als al een EUS verricht is in het verwijzende ziekenhuis. 
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Figuur 15 – AMC Marcoproces – niveau 2 voor de fase Diagnose van het zorgproces 

 

Figuur 16 – AMC Macroproces – niveau 2 voor de fase Behandeling (deel I) van het zorgproces 

 

Figuur 17 – AMC Macroproces – niveau 2 voor de fases Behandeling (deel II) en Follow-up van het zorgproces 

4.3.2 VUmc 
In het VUmc zien we een enigszins vergelijkbare opdeling in subfases, waarbij twee verschillen waargenomen 
kunnen worden. Binnen de Diagnose fase zijn andere logistieke keuzes gemaakt in de opzet van de 
‘sneldiagnostiek’ en welke type onderzoeken daarin standaard worden uitgevoerd, waardoor in het VUmc vijf 
andere subfases zijn gevormd. Namelijk Verwijzing en planning, Onderzoek, Sneldiagnostiekdag, Consults (alleen 
bij slokdarmcarcinoom) en Afronding, zie Figuur 18. Ook hier zijn de middelste drie gebonden aan een specifieke 
weekdag en worden de subfases herhaald totdat een definitieve diagnose is bepaald, zie paragraaf 4.4.2. 
Verwijzingen die voor dinsdagavond binnen zijn, worden indien mogelijk nog diezelfde woensdag meegenomen8.  
In de Behandel fase zien we dezelfde patiëntgroepen terugkomen als bij het AMC, maar een kleinere selectie aan 
mogelijke behandelingen, zie Figuur 19 en Figuur 20. De Follow-up fase betreft ook hier de frequente controle 
van de patiënt door een specialist. 

                                                                 
8 Gestreefd wordt om patiënten 5 dagen na binnenkomst van de radiologische beelden te bepreken in het MDO. 
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In het zorgproces kunnen we net als in het AMC het cMDO, ycMDO en pMDO onderscheiden, waarvan het cMDO 
en pMDO standaard deel uit maken van het zorgproces. Verschil met het AMC is dat hier de drie verschillende 
MDO types worden gebundeld in één fysiek MDO, op woensdag. 

 

Figuur 18 – VUmc marcoproces – niveau 2 voor de fase Diagnose van het zorgproces 

 

Figuur 19 – VUmc macroproces – niveau 2 voor de fase Behandeling (deel I) van het zorgproces 

 

Figuur 20 – VUmc macroproces – niveau 2 voor de fases Behandeling (deel II) en Follow-up van het zorgproces 
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Figuur 21 – AMC Macroproces – niveau 2 van het zorgproces met de onderliggende informatiestromen 
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Figuur 22 – VUmc Macroproces – niveau 2 van het zorgproces met de onderliggende informatiestromen 
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4.3.3 Informatiestromen  
De onderliggende informatiestromen bij het zorgprocessen in het AMC en VUmc zijn in Figuur 21 respectievelijk 
Figuur 22 weergegeven. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen inkomende informatieobjecten (bijv. de 
verwijzing), informatieobjecten die tijdens het proces geproduceerd worden (bijv. notities, verslagen en 
beelden), orders en afspraken die gemaakt worden en uitgaande informatieobjecten (bijv. uitnodiging patiënt, 
MDO-verslag en eindbrief). De informatieobjecten kunnen op meerdere plaatsen in het zorgproces terugkomen, 
waarbij de context kan verschillen. Een voorbeeld is de eindbrief, waarmee de verwijzer en/of huisarts op de 
hoogte wordt gehouden van het verloop. Deze wordt in nagenoeg alle gevallen na afloop van de diagnose fase 
en een deelbehandeling verstuurd. In de paragraven 4.4.1.1 en 4.4.2.1 zal nader ingegaan worden op welke 
informatiestromen relevant zijn voor het MDO en welke informatie daarin verwerkt is.  
De informatieobjecten zijn allemaal terug te vinden in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), Epic, maar 
kennen hun oorsprong in verschillende onderdelen daarvan of komen uit andere bronsysteem, zie sectie 4.7. 

4.4 MDO-proces en onderliggende informatiestromen  
In deze sectie zoomen we verder in op het zorgproces, zodat de MDO-processen van het GIOCA-MDO in het 
AMC9 en het MDO in het VUmc en hun onderliggende informatiestromen zichtbaar worden. Als basis voor het 
toelichten van het MDO-proces wordt gebruik gemaakt van de indeling van het MDO-proces  in de voorbereiding 
van het MDO, het MDO en de afronding van het MDO (Nictiz, 2012). 

4.4.1 AMC 
De verwevenheid van het GIOCA-MDO-proces met het zorgproces is in Figuur 23 weergegeven middels het 
selecteren van de taken in het zorgproces (zie de blauw gekleurde stappen) die behoren tot de verschillende 
MDO-fases en het toevoegen van de taak voorbereiden MDO. 
Het MDO-proces begint met het ontvangen van de verwijzing door de administratie in de subfase Verwijzing en 
planning. Zij controleren de verwijzing op volledigheid, scant deze naar het dossier (in pdf-format) en importeert 
de beelden. Daarna verrichten de verpleegkundigen in samenspraak met de radioloog een triage en zetten de 
orders uit voor revisie pathologie en radiologie en eventueel nieuw aanvullend onderzoek. Tevens melden zij de 
patiënt aan voor het MDO, door ze op de gedeelde patiëntenlijst te zetten (MDO type A), en lichten de patiënt 
voor over de onderzoeken. De administratie plant vervolgens de afspraken in voor aanvullend onderzoek en het 
intake consult en informeert de patiënt over de data en tijden.  
De subfases onderzoek begint op maandag met het indien noodzakelijk verrichten en verslaan van een 
Gastroscopie + biopt en/of EUS door de MDL. Eventuele genomen biopten gaan naar de pathologie voor 
onderzoek. Op dinsdag worden de patiënten die prehydratie voor CT-onderzoek moeten krijgen opgenomen in 
de kliniek en wordt de GIOCA-dag (erna) voorbereidt door de verpleegkundigen.  
Buiten het zorgproces om, althans niet in het zorgpad beschreven, bereiden de Verpleegkundig specialist, Chirurg 
en/of MDL-arts het MDO voor door het creëren van een goed beeld van de patiënt en zijn/haar casuïstiek middels 
het opstellen van het voorlopig MDO-verslag (zie paragraaf 4.4.1.1 en Tabel 6). Wie welke patiënt voorbereidt 
hangt samen met de planning van de intakeconsulten voor de GIOCA-dag.  
Op woensdag vindt de GIOCA-dag plaats, waarin patiënten ‘s ochtends een intakeconsult hebben en vervolgens 
doorgaan voor eventueel radiologisch (CT, MRI) en/of nucleair (PET) onderzoek. Daarna wordt het MDO 
voorbereid door de staf aan de hand van de MDO-agenda, de gedeelde patiëntenlijst, middels het meenemen 
van de nieuwe informatie uit het intakeconsult en de afronding van de revisie én eventueel nieuw aanvullend 
onderzoek. Tussen de middag vindt het GIOCA-MDO plaats, waaraan de volgende specialismen deelnemen: 
Medisch oncoloog (voorzitter) en arts-assistent oncologie (notulist), Chirurg(en)  en evt. arts-assistent, MDL-arts 
en arts-assistent MDL, Radioloog en evt. arts-assistent, Radiotherapeut(en) en evt. arts-assistent, Patholoog, 
Verpleegkundig specialist chirurgie en de GIOCA-verpleegkundigen. Het team kent een vaste samenstelling, 
waarbij wordt gezorgd voor vervanging bij afwezigheid. Alleen de patholoog heeft geen vervanger.  
Het MDO wordt door de voorzitter geopend, waarna eerst de nieuwe patiënten en daarna de controle patiënten 
besproken worden. Dit gebeurt altijd middels eenzelfde structuur (zie Figuur 24), waarbij allereerst de patiënt 
gepresenteerd wordt door de arts die ’s ochtends het intakeconsult heeft gedaan. Vervolgens wordt het 
aanvullend onderzoek besproken en bekeken. Daarna wordt het voorgestelde behandelplan bediscussieerd (incl. 
het al dan niet volgen van de richtlijn), om tot een gezamenlijke conclusie en beleid te komen. Hierbij wordt ook 

                                                                 
9 De post operatieve oncologie bespreking (pMDO) in het AMC valt buiten de scope van het project.  
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besproken voor welke studies de patiënt in aanmerking komt. Door de arts-assistent oncologie wordt 
tegelijkertijd het MDO-verslag aangevuld en met instemming van alle disciplines uiteindelijk getekend ter 
afsluiting. Als alle patiënten besproken zijn, worden eventuele nagekomen zaken (bijv. pathologie-uitslagen of 
patiënten die niet op de lijst staan) besproken en vervolgens wordt het MDO door de voorzitter afgesloten. 
Daarna wordt onderling bepaald wie de patiënten ’s middags nog zien en de verpleegkundigen zorgen ervoor 
dat deze consulten worden ingepland.  
’s Middags komen de patiënten terug op de poli om de uitkomst te bespreken en in gezamenlijk overleg een 
behandelplan op te stellen10. Het plan kan gelijk in werking worden gesteld, middels het doorverwijzen naar de 
behandelende specialisme(n), en de patiënt kan diezelfde middag terecht bij de (toekomstig) behandelende 
specialismen voor een verdiepend gesprek.  

 

Figuur 23 – AMC macroproces – niveau 3 voor de fase Diagnose, waarin de verschillende fases van het GIOCA-MDO-proces 

(cMDO) zijn aangegeven 

                                                                 
10 Het plan kan ook bevatten dat extra aanvullend onderzoek noodzakelijk is alvorens een definitieve diagnose gesteld kan 
worden. 
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Ter Afronding worden de vervolgafspraken ingepland, dit kan ook aanvullend onderzoek met een vervolg MDO 
zijn, en de patiënt uitgenodigd. De verwijzer en/of huisarts wordt op de hoogte gesteld van het verloop van de 
GIOCA-dag middels een brief, die opgesteld wordt door de arts. De brieven worden door de verpleegkundigen 
gecontroleerd / aangevuld met de ontvanger en vervolgens door de administratie verstuurd. Indien de patiënt 
‘thuis’ behandeld wordt, wordt deze weer overgedragen aan de verwijzend specialist. 

4.4.1.1 Beschrijving informatiestromen GIOCA-MDO-proces 
In Figuur 24 zijn voor de fase van het MDO-proces de belangrijkste informatieobjecten weergegeven. Als input 
voor de voorbereiding van het cMDO worden uit onderstaande informatieobjecten de elementen gehaald die in 
het format van het MDO-verslag, zie Tabel 6, opgenomen worden.   

 Verwijzing,  

 Verslagen én beelden van aanvullend onderzoek, 

 Medische informatie in het patiëntdossier / kerndossier, en 

 Consultnotities. 
Nadeel is dat op het patiënten-/kerndossier na deze objecten allemaal opgebouwd zijn uit vrije tekst en voor het 
overgrote gedeelte tevens handmatig overgenomen moet worden in het MDO-verslag. Het overnemen van 
zaken uit de verwijzing wordt daarbij als de grote bottleneck van de voorbereiding gezien. Het MDO-verslag zelf 
is nagenoeg ook volledig opgebouwd uit vrije tekst, gestructureerd door een aantal kopjes. Voor de 
voorgeschiedenis en familie anamnese zijn wel smartlinks ingebouwd, wat inhoud dat men deze informatie 
vanuit het dossier kan hergebruiken. Uit efficiency oogpunt wordt de voorgeschiedenis echter veelal gekopieerd 
uit de verwijzing. 
Gedurende het MDO wordt het voorlopig MDO-verslag aangevuld met de aanwezigen, eventuele nieuwe 
informatie uit de intake (o.a. voorgeschiedenis, familie anamnese en verwachting patiënt), eventuele nieuwe 
(voorlopige) uitslagen van (revisie) aanvullend onderzoek en pathologie en de onderdelen TNM classificatie t/m 
Retour MDO. Het definitieve MDO-verslag volgt na ondertekening en vormt de input voor de afronding van het 
MDO. Hierin worden de volgende informatieobjecten gemaakt: 

 Behandelplan opgesteld i.s.m. de patiënt,  

 Consultnotities, en 

 Correspondentie naar de verwijzer en/of huisarts.  
Na het MDO wordt als correspondentie of het MDO-verslag of een eindbrief naar de verwijzer en/of huisarts 
gestuurd. Een eindbrief wordt pas verstuurd ter afronding van de Diagnose fase en bevat de informatie uit het 
MDO-verslag / de MDO-verslagen aangevuld met het vastgestelde behandelplan. Indien het laatste MDO-beleid 
is gebaseerd op een voorlopige uitslag dan is het aan de hoofdbehandelaar om de definitieve uitslag in de 
eindbrief te verwerken. Het format voor de eindbrief hangt af van de divisie waaronder de afdeling die hem 
stuurt valt. Het MDO-verslag is tevens een belangrijke bron, vanwege het beleid en het klinische overzicht, 
gedurende de Behandelfase, o.a. bij de start en afronding van de verschillende behandelonderdelen. 

Indien sprake is van een vervolg cMDO, ycMDO of pMDO dat plaatsvindt bij GIOCA dan worden van het MDO-
format alleen de relevante elementen voor dat moment gebruikt. Relevante informatie uit het vorige MDO dient 
handmatig in het nieuwe formulier gezet te worden. Bij deze MDO’s is de conclusie en het beleid van het 
voorlaatste MDO van belang. Deze wordt bij het cMDO overgenomen in de corresponderende elementen en 
daarna aangepast. Bij het ycMDO en pMDO wordt deze meegenomen in de reden van komst. 

4.4.1.2 Verbeterpotentieel 
Vanuit de analyse zijn de volgende verbeterpunten benoemd door de zorgverleners ter input voor het ontwerp 
van de nieuwe MDO-rapportage.  

 Er worden verschillende formats gebruikt, waaronder het OESMAAG MDO-format. Bij de implementatie van 
het nieuwe formulier moet geborgd worden dat altijd het juiste format beschikbaar is.  

 Patiënten worden soms meerdere keren op een MDO besproken, waarbij het fijn zou zijn als eerdere 
ingevulde informatie automatische overgenomen zou worden in het nieuwe verslag. Hierdoor blijft de 
context behouden.  

 Het bijhouden van de lijst met aanwezigen wordt door het huidige MDO-formulier niet optimaal 
ondersteund en deze lijst is vaak ook niet up-to-date met de aanwezige artsen in de zaal bij een specifieke 
patiënt. De artsen zien graag dat hiervoor een andere oplossing komt, waarmee voor het gehele MDO in één 
keer dit vastgelegd wordt.  

 Het MDO stelt regelmatig een conditioneel beleid op. 
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 De herkomst van informatie van aanvullend onderzoek moet duidelijk vermeld staan; modaliteit, datum en 
locatie onderzoek en de bron van de tekst.  

 De kwaliteit en volledigheid van het voorbereide MDO-verslag hangt sterk af van wie dat maakt en het 
moment waarop, daarbij speelt ook de beschikbaarheid van informatie een rol. Onder meer de onderdelen 
voorgeschiedenis, intoxicaties, sociale anamnese, lengte en gewicht worden regelmatig gemist.  

 De zorgverleners geven aan dat het huidige MDO-format qua inhoud aardig voldoet aan hun de wensen. De 
medicatie en allergieën zijn niet altijd relevant voor de MDO-bespreking en kunnen soms dus ook 
weggelaten worden. Daarnaast zien ze graag dat onderstaande punten toegevoegd worden aan het format:  
- Onder de anamnese: Dysfagie-score, Gewichtsverschil, Energiepeil en ASA-score (in geval operatief 

beleid een optie is) 
- Onder aanvullend onderzoek – EUS (voor de specificatie van de tumor): Tumorafmeting, afstand tot Z-

lijn, afstand tot Diafragma, Barret slokdarm (hoe lang) en Swiegert  
- Onder beleid: Opzet van het behandeling / beleid (curatief vs. palliatief), Type resectie, Soort operatie, 

Urgentie van de operatie, Overweging en Betrokkenheid van diëtist. 
- Tevens zouden ze het beleid graag synoptisch vastleggen, waardoor het o.a. haalbaar wordt om het type 

resectie en soort operatie, wat lange en moeilijke termen zijn, in het MDO te specificeren.  

Onderwerpen Toelichting 

Aanhef In het format is ook de aanhef voor de MDO-brief opgenomen 

Aanwezig: {presentielijstMDOOES:ddmmjj}   In dit dropdown-menu kunnen de aanwezigen geselecteerd worden. 

Voorzitter MDO: Prof. Dr. H.M. Van 
Laarhoven, internist-oncoloog 

Dit is in het format opgenomen. 

Reden van komst De diagnose en/of vraagstelling uit de verwijzing. 

Verwijzer: De naam van de arts en het ziekenhuis. 

Voorgeschiedenis 
Geen medische voorgeschiedenis opgeslagen. 

Smartlink naar informatie in het kerndossier. 
Hieronder wordt eventueel ook de medicatie genoteerd.  

Anamnese Hieronder valt tevens informatie over de allergieën, lengte, gewicht, 
intoxicaties (roken en alcohol) en de sociale anamnese. 

Familie anamnese 
Geen familieanamnese opgeslagen. 

Smartlink naar informatie in het kerndossier. 

Verwachting patient Behandeldoel en –beperkingen gesteld door de patiënt. 

WHO-score  

Aanvullend onderzoek De conclusies van aanvullend onderzoek zoals vermeld in de verwijzing 
én eventueel nieuw verricht onderzoek in het AMC in de volgorde:  
Lab 
Longfunctie 
ECG 
Gastroscopie (+ biopt) 
EUS (in geval van slokdarm) 
CT Thorax abdomen hals 
Echo hals (in geval van slokdarm) 
Evt. PET/CT11   

Revisie onderzoek elders Dit betreft een revisie van de CT en/of PET/CT vanuit de verwijzing.  

Recente pathologie Dit betreft de uitslag van pathologisch onderzoek zoals vermeld in de 
verwijzing én eventueel nieuw verricht onderzoek in het AMC.  

Revisie pathologie Dit betreft een revisie vanuit de verwijzing. 

TNM staggering  

Conclusie Hier wordt regelmatig de TNM weer herhaald. 

Beleid  

Trials Studies waarvoor de patiënt in aanmerking komt.  

Hoofdbehandelaar Aangewezen hoofdbehandelaar op basis van het beleid 

Retour MDO Ja, indien de patiënt na uitvoering van het beleid m.b.t. extra 
aanvullend onderzoek opnieuw besproken moet worden in het GIOCA-
MDO voor diagnostisering.  

Afsluiting In het format is de afsluiting voor de MDO-brief opgenomen. 

  

Tabel 6 – Format GIOCA MDO-verslag 

                                                                 
11 PET/CT wordt alleen op indicatie gedaan bij de diagnose, maar wordt wel standaard gedaan bij herstadiëring na neo-adjuvante 
behandeling bij slokdarm en in studieverband ook bij maag ter input van het ycMDO.  
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Figuur 24 – Uitsnede van het AMC macroproces – niveau 3 en 4 voor de fase Diagnose, waarin het MDO-proces voor het GIOCA-MDO (cMDO) in detail is uitgewerkt incl. de onderliggende 

informatiestromen. 
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4.4.2 VUmc 
In Figuur 25 is de verwevenheid van het MDO-proces met het zorgproces in de diagnose fase in het VUmc 
weergegeven (zie de blauw gekleurde stappen).  
Ook hier begint het MDO-proces met de ontvangst van verwijzing door de administratie in de subfase Verwijzing 
en planning. De administratie controleert op volledigheid van de verwijzing, scant deze naar het dossier (in pdf-
format), importeert de beelden, zet de orders voor revisie uit naar de radiologie en plant de patiënt in voor het 
MDO, door deze op de gedeelde patiëntenlijst te zetten (MDO type A), en op de poli. De arts-assistenten chirurgie 
verrichten in samenspraak met de onderzoeksafdelingen een triage en zetten de orders uit voor eventueel nieuw 
aanvullend onderzoek en revisie pathologie. De administratie plant vervolgens deze afspraken in en informeert 
de patiënt.  
De subfases onderzoek vindt plaats op dinsdag (of vrijdag) en betreft het indien nodig verrichten van een PET/CT 
door nucleaire geneeskunde en/of een EUS + biopt door de MDL. Eventuele genomen biopten gaan naar de 
pathologie voor onderzoek. In geval van slokdarmcarcinoom kan tevens een bezoek aan de preoperatieve 
screening (POS) op de planning staan. 

 
Figuur 25 – VUmc macroproces – niveau 3 voor de fase Diagnose, waarin de verschillende fases van het MDO-proces (cMDO) 

zijn aangegeven  

Op woensdag vindt de Sneldiagnostiekdag plaats, waarin patiënten ‘s ochtends een intakeconsult hebben bij de 
verpleegkundig specialist en daarna met de chirurg. Voor aanvang van hun consult dienen ze bij de apotheek 
langs te gaan voor de medicatieverificatie. Tussen de middag vindt het MDO MDL-CHI oesofagus, maag en 
pancreascarcinoom plaats. Dit wordt door de arts-assistenten chirurgie en/of MDL tussen de reguliere 
activiteiten door voorbereid middels het opstellen van het voorlopig MDO-verslag, zie paragraaf 4.4.2.1. De arts-
assistent chirurgie stuurt op woensdagochtend de MDO-agenda (een print-screen van de patiëntenlijst) per mail 
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rond, zodat de staf zich op het MDO kan voorbereiden. De volgende specialismen nemen deel aan het MDO: 
Chirurg(en) (voorzitter), arts-assistenten chirurgie (notulist), MDL-arts(en) en arts-assistent MDL, Medisch 
oncolo(o)g(en), Radioloog, Radiotherapeut(en), Patholoog, Nucleaire Geneeskundige(n) en evt. hun arts-
assistenten en Verpleegkundig Specialist (VS) chirurgie. 
Het MDO wordt door de voorzitter geopend, waarna de verschillende type patiënten (nieuwe, controle en PA) 
gegroepeerd besproken worden aan de hand van de locatie van de tumor (slokdarm, maag en pancreas). Dit 
gebeurt volgens eenzelfde structuur als in het AMC (zie Figuur 26), waarbij de presentatie gedaan wordt door de 
arts of VS die ’s ochtends het intakeconsult heeft gedaan, de voorbereidende arts-assistent of de behandelde 
specialist indien het een vervolg cMDO, ycMDO of pMDO betreft. Verschil met het AMC is dat de arts-assistent 
chirurgie hier vaak niet toekomt aan het opstellen van het MDO-verslag omdat zij tegelijkertijd ook moeten 
presenteren en de discussie moeten volgen. Wel noteren ze met steekwoorden op de papieren versie van de 
MDO-agenda het beleid dat geformuleerd wordt. Als alle patiënten besproken zijn, dan wordt het MDO door de 
voorzitter afgesloten. Het MDO-verslag wordt door de arts-assistenten na het MDO, meestal ergens in de loop 
van de middag, voltooid en ondertekend. 
Na het cMDO komen de patiënten terug op de poli om de uitkomst te bespreken en in gezamenlijk overleg een 
behandelplan op te stellen12. Het plan kan gelijk in werking worden gesteld, middels het doorverwijzen naar de 
behandelende specialisme(n), en de patiënt kan diezelfde middag terecht bij de (toekomstig) behandelende 
medische oncoloog en de diëtiste voor een verdiepend gesprek. In geval van maagcarcinoom wordt eventueel 
ook een bezoek aan de POS gebracht.  
In geval van slokdarmcarcinoom vinden de Consults op donderdag / dinsdag plaats, waarbij de verdiepende 
gesprekken met de (toekomstig) behandelende fysiotherapie en radiotherapeut plaats kunnen vinden. Een CT-
scan ter voorbereiding op de radiotherapie kan ook op die dag uitgevoerd worden.  
Ter Afronding worden net als in het AMC de vervolgafspraken ingepland en de correspondentie gedaan.  

Het MDO-proces bij patiënten die in de behandelfase zitten is veel beperkter in omvang, doordat vaak minder 
aanvullend onderzoek hoeft te worden verricht en na het MDO een uitslaggesprek plaatsvindt, zie ook Figuur 27. 

4.4.2.1 Beschrijving informatiestromen MDO-proces 
In Figuur 26 en Figuur 27 zijn voor de fases van het MDO-proces de belangrijkste informatieobjecten 
weergegeven. Ter input voor de voorbereiding van het cMDO zien we dat, op de consultnotities na, dezelfde 
informatieobjecten belangrijk zijn als in het AMC:  

 Verwijzing,  

 Verslagen én beelden van aanvullend onderzoek, en 

 Medische informatie in het patiëntdossier / kerndossier. 
Ook hier geldt dat tijdens de voorbereiding het format van het cMDO-verslag, zie Tabel 7, zoveel mogelijk gevuld 
wordt met informatie die tot dan toe bekend is of indien sprake is van een vervolg cMDO of ycMDO alleen met 
de relevante elementen. Het cMDO-verslag is volledig vrije tekst en moet ook hier veelal handmatig13 gevuld 
worden. De arts-assistenten zijn bekend met een groot aantal smartlinks waarmee bekende informatie (zoals de 
voorgeschiedenis, medicatie, laatste Hb-bepaling, CT-scan en PA) in het MDO-verslag getrokken kunnen worden, 
maar gebruiken die niet vaak omdat de lay-out niet prettig leest, de informatie niet bekend is en/of omdat ze 
slechts delen van de tekst willen overnemen. In het laatste geval willen ze ook nog wel eens de smartlink 
gebruiken om vervolgens de overbodig tekst handmatig verwijderen.  
Voor de postoperatieve patiënten wordt een apart template, zie Tabel 8, gehanteerd, dat tevens volledig vrije 
tekst is, gebaseerd op de informatieobjecten:  

 het OK-verslag, en  

 de PA-uitslag. 
Gedurende het MDO en na afloop wordt het voorlopig MDO-verslag aangevuld met de conclusie, het beleid en 
de aanwezigen. In geval van het pMDO betreft het beleid zowel een eventuele adjuvante behandeling alsmede 
de wijze waarop de follow-up vormgegeven wordt. Het definitieve MDO-verslag volgt vaak pas na het MDO, 
omdat er tijdens het MDO niet genoeg tijd is om alle informatie erin te verwerken. Gedurende de 
sneldiagnostiekdag vormt daarom vaak het voorlopige cMDO-verslag de basis voor:  

 Behandelplan opgesteld i.s.m. de patiënt, en 

 Consultnotities. 

                                                                 
12 Het plan kan ook bevatten dat extra aanvullend onderzoek noodzakelijk is alvorens een definitieve diagnose gesteld kan 
worden. 
13 Dit betekend veelal overgetypt, aangezien niet algemeen bekend is dat men sinds kort ook kan kopiëren en plakken vanuit de 
gedigitaliseerde verwijsdocumenten 
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Voor de postoperatieve patiënten kan eventueel gewacht worden op het definitieve MDO-verslag alvorens de 
uitkomst te bespreken. Na ondertekening, kan het definitieve MDO-verslag gebruikt worden voor de 
correspondentie naar de verwijzer en/of huisarts en in de latere fase van het zorgpad voor consultnotities.  

Na het MDO wordt in de regel of het MDO-verslag of de eindbrief van de betreffende fase, met daarin delen van 
het MDO-verslag en het vastgestelde behandelplan, naar de verwijzer en/of huisarts gestuurd. Het cMDO-verslag 
is tevens een belangrijke bron gedurende de Behandelfase, o.a. bij de start en afronding van de verschillende 
behandelonderdelen. 

4.4.2.2 Verbeterpotentieel 
Vanuit de analyse zijn de volgende verbeterpunten benoemd door de zorgverleners ter input voor het ontwerp 
van de nieuwe MDO-rapportage.   

 De TNM-classificatie wordt niet altijd opgenomen in de conclusie, terwijl dit wel een belangrijk informatie 
element is voor de besluitvorming.  

 De zorgverleners geven aan dat de overweging voor het advies niet altijd goed gedocumenteerd wordt. 
Zeker wanneer het advies afwijkt van de richtlijn is deze overweging nodig voor de zorgverlener om de 
redenatie te begrijpen. In het nieuwe MDO-verslag moet dus ruimte zijn voor de overweging.  

 Het MDO-format kent geen onderdeel voor mogelijke deelname aan studies  en deze worden ook niet ‘vast’ 
besproken tijdens het MDO.  

 De zorgverleners geven aan dat aan het huidige MDO-formats onderstaande punten toegevoegd kunnen 
worden: 
- Onder anamnese (deze wordt door de verpleegkundig specialist uitgevraagd tijdens het intakegesprek): 

Dysfagie-score en Gewichtsverlies  
- Bij elk aanvullend onderzoek graag vermelden of het om een origineel of revisie gaat.  
- De huidige MDO-formats worden tevens gebruikt voor de patiënten met een pancreascarcinoom. De 

opzet van het nieuwe MDO-formulier voor OESMAAG moet hiervoor ook geschikt zijn. Inhoudelijk gaat 
het uiteraard om andere items. 

Onderwerpen Toelichting 

MDO dd.   De datum van het MDO. 

Tractus: Dit betreft de lokalisatie van de tumor.  

Verwijzer: De naam van de arts en het ziekenhuis. 

Reden van verwijzing/ De diagnose waarmee en/of vraagstelling waarvoor de patiënt verwezen is naar het VUmc. 

Voorgeschiedenis Hiervoor is een Smartlink beschikbaar, maar dit wordt vaak handmatig overgenomen uit de 
verwijzing.  

Medicatie/ Hiervoor is een Smartlink beschikbaar, maar dit wordt vaak handmatig overgenomen uit de 
verwijzing. 

Anamnese/ 
Gew.  Lengte 

Hieronder valt naast lengte en gewicht ook informatie over de allergieën, intoxicaties (roken 
en alcohol). 

Aanvullend onderzoek 
 

De laatste conclusies van aanvullend onderzoek zoals vermeldt in de verwijzing of revisie én 
eventueel nieuw verricht onderzoek in het VUmc in de volgorde:  
Lab  
Gastroscopie [datum/locatie]; 
Pathologie [Locatie]: 
CT-thorax/abdomen [datum/locatie] 
PET/CT [datum/locatie]: 
EUS [datum/locatie]: 

Conclusie Dit betreft o.a. het noteren van de TNM-stadiëring 

Beleid Hier staat in de voorbereiding het voorgestelde beleid, welke tijdens het MDO wordt ‘omgezet 
in een definitief’ beleid. 

Aanwezigen MDO Hier worden de aanwezigen genoteerd per specialisme; MDL, Heelkunde, Pathologie, 
Oncologie, Radiologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en de Verpleegkundig Specialist 

  

Tabel 7 – VUmc format cMDO-verslag 
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Figuur 26 – Uitsnede van het VUmc macroproces – niveau 3 en 4 voor de fase Diagnose, waarin het MDO-proces (cMDO) in detail is uitgewerkt incl. de onderliggende informatiestromen 
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Figuur 27 – Uitsnede van het VUmc macroproces – niveau 3 en 4 voor de subfase Resectie, waarin het pMDO-proces in detail is uitgewerkt incl. de onderliggende informatiestromen 
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Onderwerpen Toelichting 

MDO dd.   De datum van het MDO. 

Tractus: Dit betreft de lokalisatie van de tumor.  

Reden van bespreking/ Dit betreft standaard ‘Postoperatief, PA’ 

Operatie Dit betreft de specificatie van de uitgevoerde operatie. 

Pathologie: Dit betreft de conclusie van de uitslag van pathologisch onderzoek. De gehele uitslag kan 
middels een smartlink in het verslag gezet worden. 

Conclusie/ Dit betreft o.a. het noteren van de TNM-stadiëring 

Beleid/ Hier staat in de voorbereiding het voorgestelde beleid, welke tijdens het MDO wordt ‘omgezet 
in een definitief’ beleid. 

Aanwezigen MDO Hier worden de aanwezigen genoteerd per specialisme; MDL, Heelkunde, Pathologie, 
Oncologie, Radiologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en de Verpleegkundig Specialist 

  

Tabel 8 – VUmc format pMDO-verslag 

4.5 Vergelijking met referentiemodellen 
In deze sectie worden de MDO-processen in het AMC en VUmc vergelijken met de twee referentiemodellen. 

4.5.1 Bedrijfsproces MDO 
Als we kijken naar de relatie tussen de sneldiagnostiekprocessen (het GIOCA-cMDO-proces en de 
sneldiagnostiekdag in het VUmc) en het referentiemodel van Nictiz (2012) dan zien we één belangrijk verschil: 
de beslissing om een patiënt aan te dragen voor het cMDO ligt vaak bij een externe zorgverlener. Deze verwijst 
de patiënt naar GIOCA resp. VUmc, waar beoordeeld wordt of de verwijzing gehonoreerd wordt. De feitelijke 
aanmelding gebeurt vervolgens door de verpleegkundigen / administratie. Deze situatie is beschreven in het IHE-
profiel XTB-WD voor Cross-Enterprise Tumor Board Workflow, zie Figuur 28. De verwijzer is degene die de 
‘Request TBR’ uitvoert, waarbij hij ook de benodigde medische documenten meestuurt gebundeld in de ‘Request 
Document’. GIOCA resp. VUmc zijn de ‘Schedule TBR, welke kan beslissen om het verzoek te honoreren of af te 
wijzen.  
Het referentiemodel komt qua proces verder redelijk overeen, maar de betrokken rollen en informatiebronnen 
verschillen hier en daar. Zo wordt in het MDO een beleid geformuleerd (een behandelvoorstel) dat vastgelegd 
wordt in het MDO-verslag. Dit verslag gaat naar de huisarts en vervolgens wordt met de patiënt het behandelplan 
opgesteld in het EPD. Laatstgenoemde is geen onderdeel van het MDO-proces, maar zoals in het ZiRA beschreven 
staat onderdeel van het generieke zorgproces van iedere patiënt (i-Ziekenhuis, 2016b).  

 
Figuur 28 – IHE-profiel XTB-WD voor Cross-Enterprise Tumor Board Workflow, waarbij TBR staat voor Tumor Board Review  

4.5.2 Algemene processen rondom het MDO 
De algemene processen rondom het MDO (IKNL, 2015) geeft een beschrijving van een lineair proces, waarbij de 
verschillende processtappen elkaar opvolgen. Als we kijken naar de volgorde van deze activiteiten in de 
academische centra, dan zien we dat deze als gevolg van de sneldiagnostiek deels parallel aan elkaar lopen, zie 
Figuur 29. Doordat de informatie die verzamelt wordt in de ene activiteit nog steeds input is voor de anderen, 
zorgt dit ervoor dat de informatiebehoefte niet altijd gelijk op gaat met de beschikbaarheid van informatie. 
Bijvoorbeeld voor het voorbereiden van de patiëntbespreking is de informatie uit het Aanvullend onderzoek en 
het poliklinische bezoek nodig. Als deze informatie nog niet volledig beschikbaar is, wordt de voorbereiding 
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gedaan met datgene wat wel bekend is. De rest moet last-minute of tijdens het MDO toegevoegd worden. Voor 
het ycMDO en pMDO is dit niet het geval. 

 
Figuur 29 – Vertaling van processen rondom het MDO in het AMC en VUmc naar de indeling van IKNL  

4.6 Registratieproces 
In deze sectie worden de registratieprocessen voor de DUCA en de NKR betreffende Oesofagus- en 
Maagcarcinoom nader uitgewerkt. Hierbij zoomen we in de paragrafen 4.6.1 en 4.6.2 in op de DUCA-registratie 
in het AMC respectievelijk VUmc. Let op, het gaat hier om de aanlevering van klinische gegevens aan de DUCA, 
die alleen gedaan hoeft te worden voor patiënten die in het AMC respectievelijk VUmc geopereerd worden. De 
aanlevering van meta-data en key-performance indicatorens is buiten beschouwing gelaten. Daarna wordt in 
paragraaf 4.6.3 de registratie voor de NKR uitgewerkt. De analyse van de datasets van de DUCA en NKR is in een 
apart bestand uitgewerkt (IKNL, 2017). 

4.6.1 DUCA in het AMC 
Het registratieproces voor de DUCA in het AMC bestaat uit twee fases, Zorgtraject DUCA invullen en DUCA 
aanvullen. Het proces start met de stap zorgtraject openen op het moment dat de patiënt het ziekenhuis voor 
de eerste keer bezoekt. Door het openen van het zorgtraject wordt op de achtergrond alle relevante activiteiten 
en gegevens verzameld. Vervolgens wordt pas na de controle na neo-adjuvante behandeling, zie Figuur 30, door 
de chirurg het preregistratie gedeelde van het formulier in het zorgtraject ingevuld. Het zorgtraject wordt 
afgesloten en daarmee wordt de 1e DUCA aanlevering verstuurd vanuit het EPD naar het DICA-portaal. Er gaat 
enige tijd, ± 5 dagen, overheen voordat de gegevens in het DICA-portaal zichtbaar zijn. Gezien de scope van de 
DUCA kan het voorkomen dat het proces vroegtijdig wordt afgebroken omdat de patiënt niet aan de criteria 
voldoet.  
Via de DICA-browser wordt de registratie vervolgens tweemaal handmatig aangevuld, op de dag van OK en 
postoperatief. Om dit te kunnen doen moet de chirurg eerst de patiënt opzoeken in Epic en vervolgens de DICA 
browser openen. In de browser kan hij/zij zien welke gegevens nog aangevuld moeten worden. Vervolgens 
worden deze brongegevens in het EPD opgezocht en als patiëntgegevens in de browser handmatig ingevoerd. 
Deze stappen herhalen zich totdat het preoperatieve respectievelijke postoperatieve gedeelde compleet 
ingevuld is. Pas dan wordt de ‘echte’ DUCA aanlevering gedaan.  
Voor het postoperatieve gedeelte wordt dus geen gebruik gemaakt van het post registratie gedeelte van het 
zorgtraject formulier. De reden hiervoor is dat door het opnieuw insturen van het formulier, de handmatig 
ingevoerde gegevens in de DICA-browser overschreven worden. De huidige werkwijze wordt daarom als 
praktischer beschouwd. Binnen het Project Epic – DICA en haar deelprojecten aanlevering DUCA, zie paragraaf 
2.5.1, wordt reeds gewerkt aan het automatiseren van de aanlevering voor beide ziekenhuizen.  

4.6.2 DUCA in het VUmc 
In het registratieproces voor de DUCA in het VUmc wordt geen gebruik gemaakt van het DUCA-
registratieformulier in Epic. De subfases Zorgtraject DUCA bestaat daardoor alleen uit de stappen zorgtraject 
openen en na minimaal één dag weer afsluiten, zie Figuur 30, waardoor de 1e DUCA aanlevering verstuurd wordt 
vanuit het EPD naar het DICA-portaal. De tweede subfases betreft in het VUmc dus in feite de gehele aanlevering 
die door de chirurgen handmatig moet worden ingevuld via de DICA-browser. Dit doen de chirurgen op eenzelfde 
manier als in het AMC, waarbij ze in één keer de volledige registratie voltooien per patiënt.  

4.6.3 NKR 
Het registratieproces voor de NKR bestaat uit twee fases, NKR invullen en NKR aanvullen, zoals in het 
Macroproces is toegelicht. De registratie voor de NKR wordt geïnitieerd door de ontvangst van een pathologie-
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uitslag met maligniteit als gevolg van aanvullend onderzoek in de Diagnose fase en/of een overdracht “taak” van 
de patiënt tussen datamanagers van het verwijzende naar het ontvangende ziekenhuis, zie Figuur 30. Voor 
pathologie gegevens geldt dat deze in principe dagelijks worden overgenomen in RANK, de registratieapplicatie 
voor de Nederlandse Kankerregistratie, middels een koppeling. Dit gaat echter niet altijd goed (bijv. als de patiënt 
al een maligniteit genoteerd heeft), waardoor datamanagers dagelijks de pathologie-uitslagen in de PALGA client 
checken met de gegevens in RANK. Mocht de tumor (en patiënt) nog niet in RANK staan, dan zetten ze die er 
handmatig in.  
Vervolgens kan de datamanager beginnen met het invullen van de gegevens dit tot dan toe bekend zijn. Dit doen 
ze aan de hand van de werklijsten in RANK. Allereerst moeten ze de patiënt openen in RANK en de status van de 
registratie bekijken. Daarna moeten ze de patiënt openen in Epic en daarin de relevante brongegevens opzoeken, 
of eigenlijk opspeuren. De bronnen die ze daarbij veelal gebruiken zijn: 

 Brieven (eindbrieven van bijv. radiotherapie en chemotherapie) 

 Consultnotities (MDO, diëtiste, ok-verslag) 

 Pathologie 

 Beeldvorming 

 Documenten (bijv. verwijzing) 

 Synopsis tabblad (bijv. lab uitslagen, aantal kuren) 

 Snapshot oncologie (bijv. voor gewicht) 
Deze gegevens worden vervolgens na selectie in Epic en transformatie naar de NKR-standaard als 
patiëntgegevens in RANK ingevoerd. Hiervoor is een handleiding beschikbaar. Het opzoeken en invoeren 
herhaald zich totdat alle bekende gegevens ingevoerd zijn. Indien nodig zet de datamanager een taak uit om op 
een later tijdstip, in het zorgproces, de NKR aan te vullen. Het aanvullen kan meerdere keren herhaald worden, 
tot de registratie compleet is. Echter voor het invullen is het efficiënter om de gehele registratie, na behandeling 
(zo’n 6 maanden na de pathologie-uitslag), in één keer te doen, zodat maar één keer het dossier ingedoken hoeft 
te worden om alle data te achterhalen. 
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Figuur 30 – Uitsnede van het macroproces – niveau 3 voor de registratieprocessen van de DUCA en de NKR 
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4.7 Applicatie 
Het applicatielandschap in het AMC en VUmc is zeer vergelijkbaar met elkaar doordat gewerkt wordt met één 
Elektronische Patiënten dossier (Epic), zie Figuur 31. Het dossier is opgesplitst naar type contactmoment, 
poliklinisch, klinisch en MDO, waartussen informatie gedeeld wordt. Veel van de patiënteninformatie kan reeds 
gestructureerd vastgelegd worden binnen Epic, en daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om gegevens her te 
gebruiken middels smartlinks. Desondanks wordt dit lang niet altijd (consequent) toegepast voor de 
eindgebruikers, deels doordat ze niet alle mogelijkheden kennen en deels doordat ze hiervan de meerwaarde 
nog niet hebben ervaren. De dossierhygiëne binnen Epic is iets waar beide ziekenhuizen mee worstelen en wat 
de mogelijkheden voor hergebruik in de praktijk doen verminderen.  

 

Figuur 31 – Schematische weergave van de applicaties die het zorgproces slokdarm- en maagcarcinoom ondersteunen 

Binnen deze dossiers in Epic zijn een aantal specialistische modules beschikbaar. Zo werkt de medische oncologie 
met BEACON voor de chemokuurbehandelingen en de radiologen en nucleair geneeskundigen met Radiant (RIS-
module) voor hun workflow en verslaglegging. Zij slaan de beelden echter op in het PACS. Het MDL-
scopiecentrum werkt met Endobase (AMC) respectievelijk Clinical Assistent (VUmc) voor hun beelden en 
verslaglegging en de pathologen met Palga. De radiotherapie heeft een separaat systeem (RTH) voor de 
bestralingen, maar doet haar overige dossiervoering in Epic. Het laboratorium werkt in beide ziekenhuizen met 
een separaat systeem, Glims. De koppeling tussen Glims en Epic is de enige koppeling waarmee discrete waarden 
beschikbaar komen in Epic. Van alle overige aanvullend onderzoek komt de uitslag als ‘vrij tekst’-bestand in Epic 
te staan. Dit geldt ook voor de verslagen die binnen de Radiant-module gemaakt worden.  
Betreffende de verslaglegging is bekend is dat zowel Radiant, Endobase respectievelijk Clinical Assistent als Palga 
overweg kunnen met gestructureerde en synoptische verslaglegging. In het AMC, en vermoedelijk ook het 
VUmc14, wordt dit echter nergens structureel toegepast. De pathologen in het AMC maken geen gebruik van de 
beschikbare PALGA-protocollen voor resectie, omdat deze niet aan de wensen van de chirurgen voldoet. Er wordt 
wel gewerkt aan de hand van een AMC eigen protocol, maar dit wordt in vrije tekst vastgelegd. Voor het biopt is 
geen protocol beschikbaar. Daarnaast is in het in PALGA niet mogelijk om een link te maken tussen de 
onderzoeken van de diverse biopten / materiaal, behalve door in de tekstuele verslagen te verwijzen naar andere 
onderzoek. 
In Endobase zijn tekstblokken beschikbaar voor synoptische verslaglegging, maar deze worden vaak niet gebruikt 
omdat het meer werk is en veel extra tekst met zich mee brengt. Wel wordt gebruik gemaakt van een 
gestructureerde opbouw van het verslag, waarin de onderwerpen ‘Vraagstelling, Onderzoek, Conclusie en 
Advies’ aanbod komen.  
In Radiant is de gestructureerde verslaglegging al wel mogelijk, maar is deze niet dusdanig ingericht dat delen uit 
het verslag hergebruikt kunnen worden. Synoptische verslaglegging staat op het wensenlijstje van de radiologen, 
maar de technische mogelijkheden hiervoor zijn nog in ontwikkeling. 
Als laatste moet worden opgemerkt dat het huidige applicatielandschap geen mogelijkheden biedt voor het 
(semantisch) hergebruiken van de verwijzing en/of externe dossiers, anders dan het importeren van de 
(radiologische) beelden in het PACS. De verwijzing is wel onderdeel van het dossier, maar dan als Pdf-bestand. 
Deze gegevens moeten door de zorgverleners overgenomen worden in het dossier.  
                                                                 
14 In wijze van verslaglegging door de pathologen en MDL-artsen in het VUmc is niet nader onderzocht.  
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5 Ontwerpbesluiten 
In dit hoofdstuk worden de genomen ontwerpbesluiten die ten grondslag liggen aan het ontwerp op alle lagen 
van het interoperabiliteitsmodel (Nictiz, 2017) behorende bij het MDO-proces en het registratieproces voor 
slokdarm- en maagcarcinoom en specifiek die voor de nieuwe MDO-rapportage toegelicht. 

5.1 Inleiding  
Om tot een passend ontwerp te komen voor het MDO-proces en het registratieproces en de nieuwe MDO-
rapportage is gekeken naar zowel het Programma van Eisen alsmede de analyse van de huidige processen. Op 
veel punten geven deze een heel duidelijk beeld en sturing voor het ontwerp, maar laten tegelijkertijd ook veel 
oplossingsrichtingen open. Om tot het detailontwerp te kunnen komen dienen keuzes gemaakt te worden tussen 
deze richtingen. In dit project is dat gedaan aan de hand van het definiëren van ontwerpbesluiten, welke 
hieronder zullen worden toegelicht.  
Om dit te kunnen doen is het handig om de scope van het ontwerp scherp voor ogen te hebben, zeker aangezien 
deze beperkter is dan de analyse in het vorige hoofdstuk doet vermoeden. Het ontwerp gaat uit van de processen 
en haar onderliggende informatiestromen, waarbij we specifiek kijken naar:  

 De MDO-rapportage,  

 Het automatisch genereren van de brief naar de verwijzer, 

 De aanleveringen aan de NKR en DUCA, en 

 De koppeling met Oncoguide. 
Daarbij wordt gekeken naar welke veranderingen dit eventueel met zich meebrengt voor de wijze van 
verslaglegging in het primaire zorgproces.  

 

In het ontwerp worden dus alleen de geïdentificeerde verbeterpunten meegenomen die betrekking hebben op 
deze scope. Het overige verbeterpotentieel, zie (Vermeulen, 2018a), kan door de betreffende instanties buiten 
dit project om opgepakt worden. Deze scheiding is mogelijk doordat veel van deze verbeterpunten en hun 
benoemde oplossingsrichting geen fundamentele veranderingen in de informatiestromen met zich meebrengen, 
maar wel het verschil kunnen maken op proces en organisatieniveau.  

5.2 Zorgproces is leidend  
Ten eerste is gekozen voor een ontwerp waarin de huidige zorgprocessen, zoals beschreven in Hoofdstuk 4, 
leidend zijn. De focus van het ontwerp ligt op de informatielaag en dan voornamelijk de informatievoorziening 
in Epic die deze processen moet ondersteunen. Daar waar de processen aangepast worden is dit een direct 
gevolg van een andere werkwijze in het informatiesysteem.  
In navolging van het zorgproces is gekozen om drie verschillende varianten van het MDO-formulier te maken. De 
eerste variant is voor het diagnostische MDO (cMDO), de tweede voor het preoperatieve MDO na neo-adjuvante 
behandeling (ycMDO) en de laatste is het postoperatieve MDO (pMDO). In het pMDO-formulier worden ook de 
postoperatieve patiënten bediend die neo-adjuvante behandeling hebben gehad. Er is daarmee geen specifieke 
variant beschikbaar voor patiënten met een recidief (rTNM) en/of palliatieve patiënten. Deze kunnen gebruik 
maken van het cMDO-formulier, waarbij uit de anamnese en lichamelijk onderzoek (voornamelijk 
voorgeschiedenis en medicatie) zou moeten blijken dat het om deze groep patiënten gaat.   
Er komt hiermee één variant meer, namelijk het ycMDO, beschikbaar dan momenteel wordt gebruikt in beide 
huizen. De reden hiervoor is dat de informatie die ten grondslag ligt aan de MDO-besluitvorming in het ycMDO 
een andere samenstelling heeft dan zowel in het cMDO als het pMDO. Door drie aparte formulieren te 
ontwikkelen kunnen deze eenvoudiger patiënt- en context-specifiek gemaakt worden.  

5.3 Opbouw MDO-formulier en -verslag  
Voor de opbouw van het MDO-formulier en -verslag is zoveel mogelijk vastgehouden aan de huidige structuur in 
beide ziekenhuizen, daar deze goed aansluit bij het klinisch redeneren van zorgverleners (i-Ziekenhuis, 2016a; 
Berends, 2016). Hierbij wordt eerst een beeld gecreëerd van de patiënt, middels het combineren van eigen 
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(subjectieve en) objectieve bevindingen uit de anamnese en het lichamelijk onderzoek met die uit het aanvullend 
onderzoek. Dit leidt vervolgens tot een gemeenschappelijk conclusie, een (differentiaal) diagnose en/of 
probleemstelling, waarop het beleid gebaseerd wordt. De uitvoering van het beleid ligt buiten het MDO. De 
opbouw kan globaal ingedeeld worden in de volgende onderdelen:  

 (Administratieve) MDO-gegevens, 

 Anamnese en Lichamelijk onderzoek, 

 Behandelingen 

 Aanvullend onderzoek, 

 Conclusie, en  

 Advies en Beleid.  

Om deze indeling volgens de registratie aan de bron-principes te kunnen hanteren is een nuance aangebracht in 
één van de het IKNL-principes: “De MDO-rapportage is minimaal gebaseerd op de items conform de relevante 
beslisbomen (incl. "BABs"), waarbij de items die multidisciplinair geïnterpreteerd worden vastgelegd dienen te 
worden in de conclusie”. Deze nuance zorgt ervoor dat items die monodisciplinaire worden afgegeven slechts 
eenmalig in het MDO-formulier voorkomen; onder het bijbehorende onderdeel en niet onder de conclusie. Dit 
sluit ook beter aan bij het zorgproces en het klinisch redeneren van zorgverleners.  
De administratieve patiëntgegevens zijn in het formulier en verslag niet meegenomen, aangezien deze reeds 
vastliggen in het patiëntendossier waar vanuit gewerkt wordt. In de brief komen deze wel terug.  
Om het scrollen te beperken is gekozen om het MDO-formulier op te delen in drie tabbladen: 

 Aanmelden, met de onderdelen MDO-gegevens, Anamnese en Lichamelijk onderzoek en behandelingen, 

 Aanvullende onderzoek, met het gelijknamige onderdeel 

 MDO-bespreking, met de onderdelen Conclusie en Advies en Beleid 

Het idee hierachter is dat tijdens de voorbereiding op het MDO sowieso de eerste twee tabbladen ingevuld 
kunnen worden en in het 3e tabblad een voorstel ingevoerd kan worden. Tijdens het MDO kan dit voorstel 
bewerkt worden tot een definitieve conclusie en advies en beleid.  
Door voor alle formulieren en verslagen eenzelfde opbouw aan te houden en dit ook door te trekken naar het 
indelen van de data-items ontstaat tevens een eenduidige werkwijze over alle formulieren en verschillende 
patiëntencasuïstiek heen.  

5.4 Registratie aan de bron-principes  
Het ontwerp volgt, zoals in de projectopdracht, de kaders en de architectuurprincipes is gespecificeerd, zoveel 
mogelijk de principes van het programma Registratie aan de Bron, zie sectie 3.2. Waarbij tevens geldt dat het 
registreren plaatsvindt ‘aan de bron’; daar waar de informatie voor het eerst verkregen wordt én door degene 
die deze informatie heeft verkregen. Ondanks dat deze principes door alle partijen omarmt worden zijn deze in 
de praktijk nog niet altijd doorgevoerd. Dit ontwerpbesluit gaat dan ook specifiek over hoe omgegaan dient te 
worden met deze principes vandaag de dag, voor de implementatie van de MDO-rapportage. 
Daar waar deze principes voor het MDO-proces en registratieproces nog niet ondersteund worden, kan indien 
dat klinisch relevant is ervoor gekozen worden om deze gegevens ‘opnieuw’ vast te leggen (in het MDO-
formulier) volgens de overige principes. Een voorbeeld hiervan is de HER-status die door de patholoog wordt 
gerapporteerd in het PA-verslag afkomstig zijn uit het PA-verslag en voor nu in de conclusie gestructureerd dient 
te worden vastgelegd. Op deze manier moet de registratielast voor het MDO, van informatie waarvan het MDO 
niet de bron is, zoveel mogelijk beperkt blijven. 
Betreffende het gebruik van standaarden is in het PvE al vastgelegd dat het MDO-formulier en –verslag conform 
de informatiestandaard slokdarm- en maagcarcinoom moet zijn. Deze standaard is momenteel nog in 
ontwikkeling binnen het BBIS-project en sluit waar mogelijk aan op bestaande standaarden zoals de 
Zorginformatiebouwstenen (ZIBs), International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O-3), TNM-
classificatie 7de editie en Wereldgezondheidszorg (WHO) definities. Welke standaarden wanneer aangehouden 
worden wordt bepaald binnen het BBIS-project, waarbij inhoudelijke (welke past het beste), politieke (welke 
overeenstemming is er) en pragmatische (welke wordt het meest toegepast in het veld of wordt gebruikt in de 
richtlijn) redenen worden afgewogen. Bij de ontwikkeling van de informatiestandaard wordt ook gekeken naar 
de semantische verschillen tussen de onderliggende standaarden, de richtlijn en de praktijk. Daarnaast wordt 
gebruik gemaakt van bestaande standaarden, zoals HL7 en Edifact, en de Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen 
Huisarts en Specialist (HASP) (NHG, 2017). 
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In het ontwerp zal verder ingegaan worden op de scheiding tussen het informatiemodel en de applicatielaag en 
welke risico’s het gebruik van standaarden met zich meebrengt. 

5.5 Epic-functionaliteit  
Zoals in de kaders en het Programma van Eisen is gespecificeerd dient het ontwerp gerealiseerd te kunnen 
worden met behulp van bestaande Epic-functionaliteiten, waaronder Notewriter, de MDO-module (type A of 
type B), Beacon (incl. de Kankerstadiëring), Radiant en het (poli)klinisch dossier. 
Gebruik van deze functionaliteiten brengt ook een aantal beperkingen met zich mee: 

 Het MDO-formulier is minder context- en patiënt-specifiek, doordat in het MDO-formulier niet gefilterd kan 
worden met behulp van data-elementen die elders zijn vastgelegd. 

 Er zijn beperkte mogelijkheden om informatie vastgelegd in MDO’s her te gebruiken in vervolg MDO’s, 
doordat Notewriter niet ondersteunt dat bekende informatie dusdanig ingeladen wordt dat deze aangepast 
kan worden naar de huidige situatie (indien noodzakelijk)15. Het is wel mogelijk om bekende informatie als 
statische tekst op te nemen in het MDO-verslag, zoals gedaan zal worden met de Conclusie en Advies van 
het voorlaatste MDO. In het vervolg MDO-formulier dienen in elk geval de onderdelen Aanmelding, 
Conclusie en Advies / Beleid opnieuw geformuleerd te worden, aangezien deze MDO-specifiek zijn. 
Betreffende het aanvullend onderzoek wordt verzocht om alleen nieuwe gegevens te vermelden, om de 
registratielast beperkt te houden. Eerdere informatie is beschikbaar in het vorige MDO-verslag.  

 De workflow ondersteuning die geboden wordt door Epic wijkt af van het PvE, waardoor er beperktere 
mogelijkheden zijn op het gebied van:  
- Aanmelden,  
- Planning, 
- Verzamelen en controleren van gegevens, en 
- Managen van verslagleggingsworkflow. 

In bijlage A.4 is aangegeven aan welke eisen niet voldaan kan worden door de huidige inrichting van Epic.  
Dit leidt er tevens ook toe dat het werkproces niet altijd optimaal wordt ondersteund door de applicatie. Een 
voorbeeld is het gebruik van de functionaliteit kankerstadiëring, waardoor ze vanuit het MDO deze functionaliteit 
moeten openen om de TNM-classificatie vast te leggen. Daarnaast hebben de drie specifieke 
stadiëringsformulieren voor slokdarm- en maagcarcinoom (AJCC 7th edition) niet allemaal dezelfde inhoud, 
aangezien deze tumor specifiek gemaakt zijn. Om te voorkomen dat er ook drie verschillende wijze van 
vastleggen zijn, is er in lijn met het ontwerpbesluit in sectie 5.3 voor gekozen om hierin één lijn te trekken: alleen 
de T, N, M, morfologie, lymfangio-invasie en eventueel een comment worden in het stadiëringsformulier 
ingevuld. De overige items zijn opgenomen in het MDO-formulier. 

  

                                                                 
15 Bekende gegevens in het systeem kunnen alleen automatisch opgenomen worden in het MDO-verslag en niet in het MDO-
formulier. Dit heeft als gevolg dat het zeer complex is om informatie vastgelegd in eerdere MDO-formulier(en) mee te nemen in 
een vervolg MDO, doordat men eigenlijk alleen informatie zou willen behouden die door nieuwe inzichten niet is veranderd. De 
vereiste functionaliteit die het MDO-verslag dan zou moeten hebben, eerder vastgelegde informatie opnemen totdat deze vanuit 
het MDO-formulier overschreven wordt, is nu niet beschikbaar en tevens ook niet erg overzichtelijk. 
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6 Definitief ontwerp  
In dit hoofdstuk wordt het definitieve ontwerp voor het MDO-proces en het registratieproces voor de NKR en 
DICA-deelregistratie voor slokdarm- en maagcarcinoom gepresenteerd aan de hand van de vijf lagen van het 
interoperabiliteitsmodel (Nictiz, 2017), zie sectie 6.1. De bijbehorende risicoanalyse wordt besproken in sectie 
6.2 en de business case in sectie 6.3.  

6.1 Detailontwerp 
Het fundament van dit ontwerp voor het MDO-proces en het registratieproces wordt gevormd door het 
ontwikkelde informatiemodel voor de MDO-rapportage en daarom zal de informatie laag als eerste beschreven 
worden, zie paragraaf 6.1.1. Daarna volgt de applicatielaag, zie paragraaf 6.1.2, met de koppelingen binnen het 
applicatielandschap en de inrichting van de nieuwe MDO-formulieren en -verslagen in Epic, waarna de 
technieklaag nog kort aan bod komt, zie paragraaf 6.1.3. Vervolgens wordt in de paragrafen 6.1.4 en 6.1.4.2.3 
toegelicht hoe de proces- en organisatielaag mee (moeten) veranderen, als gevolg van de veranderingen op de 
informatie- en applicatielagen, om dit ontwerp te doen slagen.  

6.1.1 Informatie  
In het informatiemodel voor de MDO-rapportage voor slokdarm- en maagcarcinoom zijn allereerst de 
belangrijkste informatieobjecten uitgewerkt die een rol speelt in de processen, zie Figuur 32.  
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Figuur 32 – Hoofdobjecten in een rol spelen in het MDO-proces  

Zoals in hoofdstuk 4 is toegelicht heeft het MDO-verslag een centrale functie in het MDO-proces, doordat daarin 
alle relevante informatie over de patiëntencasuïstiek voor de MDO-bespreking en de MDO-besluitvorming bij 
elkaar wordt gebracht. Voor het samenstellen van het informatiemodel voor de MDO-rapportage voor slokdarm- 
en maagcarcinoom is gekeken naar:  

 Welke data-items relevant zijn voor de patiëntencasuïstiek en MDO-besluitvorming 

 Waar in het zorgproces ontstaan deze data-items, m.a.w. wat is de bron? 

 Onder welke klasse(n) in het informatiemodel moeten deze data-items opgenomen worden  

 Welke waardenlijsten deze data-items moeten krijgen 

Hiervoor is gebruik gemaakt van: 

 Het voltallige Programma van Eisen 

 De huidige MDO-formats, zie Tabel 6, Tabel 7 en Tabel 8; 

 Lijst met klinische gegevens noodzakelijk voor besluitvorming op MDO (Dijksterhuis, 2017a); 
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 Input van de individuele zorgverleners, zie tevens paragraaf 4.4.1.2 en 4.4.2.2; 

 De relevante beslisbomen (Dijksterhuis, 2017b); 

 Informatiestandaard slokdarm- en maagcarcinoom (IKNL, 2017); 

 PALGA protocol voor Oesofagus-Maagcarcinoom (PALGA, 2017);  

 Zorgpaden voor slokdarm- en maagcarcinoom in het AMC (AMC, 2014) en VUmc (VUmc, 2014; VUmc, 2015); 

 En de huidige inrichting voor Epic. 
 
Dit heeft in combinatie met de ontwerpbesluiten geleidt tot het informatiemodel voor het algemene MDO-
verslag, zie Figuur 33, waarvan de specifieke MDO-verslagen voor het cMDO, ycMDO en pMDO kunnen worden 
afgeleid, zie hiervoor (Vermeulen, 2018b). Het volledige informatiemodel, waarin alle hoofdobjecten nader 
gespecificeerd zijn, is opgenomen in bijlage A.6. De bron van de informatie die verzamelt wordt in het MDO-
verslag is in het model niet inzichtelijk gemaakt, maar is als volgt:  

 Onder de klasse MDO-aanmelding komen de data-items Reden van Komst, Verwijzend Ziekenhuis en 
Verwijzer uit de Verwijzing.  

 De klasse Behandelingen wordt vastgelegd in het primaire zorgproces in het EPD en aanverwante applicaties, 
zoals het RTH en MDL-systeem.  

 De klasse Anamnese en Lichamelijk onderzoek wordt ook vastgelegd in het primaire zorgproces in het 
(poli)klinische dossier binnen het EPD.  

 Van de klasse Aanvullend onderzoek vormen de onderzoeksverslagen van de diverse onderzoeksafdelingen 
(en hun specifieke applicaties) de bron. 

 Van de resterende data-items in de klasse MDO-aanmelding en de klassen Conclusie en Advies vormt het 
MDO zelf de primaire bron. 

MDO-verslag

 
 

Algemene MDO-gegevens

Datum MDO : date [1]

Aanvrager : <zorgverlener> [1]

Anamnese en Lichamelijk Onderzoek

Voorgeschiedenis : Problemen [0..*]
Medicatie : Medicatiegebruik [0...*]

Conclusie

 
 

Aanvullend onderzoek Advies en beleid

Opzet beleid : Opzet beleid [1..*]

Toelichting beleid : string [0..1]
Aanwezigen : <zorgverlener> [8..*]
Vraagstelling MDO : string [1]

Voorzitter : <zorgverlener> [1]

Reden van komst : Problemen [1]
Verwijzend ziekenhuis : <ziekenhuis> 
[0..1]

1 1 1..* 1..2 1..2

Allergie : Allergie-intoleranties [0..*]
Samenvatting anamnese : string [1]
Lengte (m) : float [0..1]

Gewichtsverlies (kg) : float [0..1]
Gewichtsverliestijdsspanne : datetime  [0..1]
Dysfagie : Integer {0,1,2,3,4} [0..1]
Gastric outlet obstruction : boolean [0..1]
Bloeding primaire tumor : boolean [0..1]
WHO-performance status : Integer {0,1,2,3,4} [1]
ASA-classificatie : Integer {1,2,3,4,5} [0..1]
Operabele patiënt : boolean [0..1]
Levensverwachting : float [0..1]
Sociale anamnese : string [0..1]
Familieanamnese : <Familieanamnese>  [0..1]
Verwachting patiënt : string [1]

Tumor

Primaire tumor (T) : T [1]
Tumor lokalisatie : T lokalisatie [1]
GEJ betrokken : boolean [0..1]
Locatie bulk tumor : locatie bulk [0..1]

Tumor lengte (cm) : integer [0..1]
Tumor diameter (mm) : float [0..1]

Ingroei luchtwegen : boolean [0..1]

Regionale lymfeklieren

Regionale lymfeklieren (N) : N [1]
Lymfeklier lokalisatie : N lokalisatie [0..1]

Afstandsmetastasen

Afstandsmetastase (M) : M [1]
Metastase lokalisatie : M lokalisatie [0..1]

Stadiëring

TNM-classificatie : string [1]
Aanvulling op stadiëring : string [0..1]

Overig

Resectabiliteit : Resectabiliteit [0..1]
Overige opmerkingen : string [0..1]

1

Chirurgie

Chirurgische procedure : chirurgische 
procedure [1]
Aanvullende procedure : aanvullende 
procedure [0..*]
Ligging anastomose : anatomose [0..1]

Reconstructie : reconstructie [0..1]
Urgentie : urgentie [0..1]

Soort ingreep : soort ingreep [0..1]

Chemotherapie

Middel(en) : Middel(en) [0..1]
Kuurlengte (dagen) : integer [0..1]

Radiotherapie

Totale dosis (Gy) : float [0..1]
Aantal fracties : integer [0..1]

Advies/beleid volgens richtlijn : boolean 
[1]
Reden afwijken richting : string [0..1]

Voorgestelde behandeling : voorgestelde 
behandeling [0...*]

Aantal kuren : integer [0..1]

Dosis (Gy) per fractie : float [0..1]
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Naam extra aanvullend onderzoek : 
Aanvullend onderzoek [1..*]
Toelichting op extra aanvullend 
onderzoek : string [0..1]

Klinische studie : string [0..1]
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compleetheid  [0..1]
Snijvlak van de steel : snijvlak [0..1]
Lateraal snijvlak : snijvlak [0..1]
Basaal snijvlak : snijvlak [0..1]
Snijvlakken : snijvlak [0..1]
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Figuur 33 – Overzicht van het Informatiemodel voor het MDO-verslag, zie Figuur 45 in bijlage A.6 voor een leesbaar formaat 

Aangezien de realisatie van dit informatiemodel nogal ingrijpende veranderingen in de overige lagen vereist, 
zoals beschreven wordt in de volgende secties, is voor de implementatie binnen de tijdspanne van fase 1 van het 
project gewerkt aan de hand van een tussentijds informatiemodel, zie bijlage A.7. In deze versie is rekening 
gehouden met de beperkte mogelijkheden voor hergebruik binnen het huidige applicatielandschap waarin de 
nieuwe MDO-rapportage gerealiseerd moet worden. Op basis van het ontwerpbesluit over de registratie aan de 
bron-principes, zie sectie 5.4, is de set aan synoptisch vast te leggen data-items in het MDO-verslag bepaald met 
behulp van beslisbomen (Dijksterhuis, 2017b), de lijst met klinische gegevens voor de MDO-besluitvorming 
(Dijksterhuis, 2017a) en in samenspraak met de zorgverleners.  
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6.1.2 Applicatie  
Op basis van het tijdelijke informatiemodel wordt in paragraaf 6.1.2.1 allereerst gekeken naar de inrichting van 
de nieuwe MDO-rapportage in Epic. Vervolgens wordt in paragraaf 6.1.2.2 de noodzakelijke veranderingen voor 
realisatie van het volledige informatiemodel in het applicatielandschap in kaart gebracht.  

6.1.2.1 Inrichting MDO-rapportage in Epic 
Binnen fase 1 van het OncolinQ-project is op basis van het tijdelijke informatiemodel, het PvE en de 
ontwerpbesluiten een ontwerp gemaakt voor de MDO-rapportage. Door het gebruik van de Notewriter 
functionaliteit in Epic bestaat de MDO-rapportage uit een MDO-formulier met een bijbehorend MDO-verslag. 
Daarnaast zijn twee intakeformulieren ontwerpen en zijn de gevolgen van de nieuwe formulieren voor de brief 
in kaart gebracht.  

6.1.2.1.1 MDO-formulieren en -verslagen 
Het volledige ontwerp van de nieuwe MDO-formulieren en –verslagen is bijgevoegd in bijlage A.6 en bootst de 
Epic-omgeving na. Het MDO-formulier, met haar drie tabbladen, opent in het middelste scherm (het 
werkscherm) in Epic en het MDO-verslag in het linker scherm, zie Figuur 34. Door de Notewriter functionaliteit 
wordt het MDO-verslag automatisch gevuld op basis van de invoer in het MDO-formulier (de rode 
tekstelementen) en bekende gegevens uit het basisdossier (de blauw gearceerde smartlinks). Om dit mogelijk te 
maken dient aan elke regel (component) een data-element (SDE’s) gekoppeld te zijn. Dit betekend dat voor elk 
component waarvoor nog geen data-element beschikbaar is in Epic, deze aangemaakt dient te worden.  

 
Figuur 34 – Screenshot van Ontwerp voor het cMDO-formulier en –verslag tabblad Aanmelding 

6.1.2.1.2 Intakeformulieren 
Aangezien een aantal data-items van de klasse Anamnese en Lichamelijk onderzoek momenteel niet 
gestructureerd vastgelegd kunnen worden in Epic, is gekozen om hiervoor een nieuwe intakeformulier te 
ontwikkelen voor in het poliklinische dossier, zie Figuur 35. Gezien het intakeconsult de ochtend voorafgaande 
aan het cMDO plaatsvindt, is dit het moment (de bron) waarop al deze informatie verzameld wordt. Voor al deze 
data-items dienen SDE’s aangemaakt te worden in Epic. 
Voor het ycMDO is eenzelfde intakeformulier ontwikkeld ter ondersteuning van de besluitvorming. Hierin zijn 
dezelfde data-items opgenomen, m.u.v. gewichtsverlies en haar tijdsspanne, die de context van de patiënt na 
zijn neo-adjuvante behandeling moet weergeven. 
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Figuur 35 – Screenshot van Ontwerp voor het Intakeformulier cMDO   

6.1.2.1.3 Brief naar verwijzer / huisarts 
In beide ziekenhuizen wordt gewerkt met een format voor de opmaak van correspondentie naar de huisarts 
en/of verwijzer. Voor het versturen van het MDO-verslag kan gebruik gemaakt worden van de briefsjabloon 
UMCA MDO BLANCO BRIEF, waardoor automatisch het MDO-verslag in de brief wordt getrokken en verstuurd 
kan worden. Voor het versturen van een eindbrief zijn vergelijkbare briefsjablonen beschikbaar in het 
poliklinische dossier, die automatisch onder andere de consultnotitie in de brief trekken. Middels smartlinks 
kunnen de Conclusie en het Advies en beleid van het MDO in de consultnotitie en eventueel eindbrief getrokken 
worden.  
Het huidige brievensjabloon UMCA MDO BLANCO BRIEF is niet conform de nieuwe HASP-richtlijn (NHG, 2017). 
Mocht deze doorgevoerd worden in dit sjabloon, dan moet hierop ook de opbouw van het MDO-verslag 
aangepast worden. Dit kan eenvoudig door in het MDO-verslag de corresponderen tekstblokken te definiëren 
middels het plaatsen van zogenaamde bookmarks.  

6.1.2.2 Applicatielandschap 
In het applicatielandschap moeten om het informatiemodel te realiseren een zestal koppelingen aangepast of 
gebouwd worden, zie  Figuur 36. Daarnaast dient synoptische verslaglegging ingevoerd te worden binnen de 
applicaties voor het aanvullend onderzoek om hergebruik van gegevens mogelijk te maken.  

6.1.2.2.1 Koppelingen met Oncoguide 
Om Oncoguide als beslissingsondersteuning te integreren in het EPD en het MDO proces dient een tweezijdige 
koppeling gebouwd te worden tussen de MDO module in Epic en Oncoguide. De koppeling vanuit Epic is 
noodzakelijk om voor een specifieke casus Oncoguide te kunnen aanroepen voor advies en daarbij tevens de 
relevante gegevens uit het MDO-formulier en het patiëntendossier conform de informatiestandaard slakdarm- 
en maagcarcinoom mee te sturen (eenmalige registratie, meervoudig gebruik). Oncoguide dient vervolgens het 
advies terug te sturen naar Epic, zodat deze dit discreet vast kan leggen en het opgenomen kan worden in het 
MDO- verslag ter onderbouwing van de MDO-besluitvorming. Voor de koppeling is geen standaard vastgelegd in 
het PvE, maar gaat de voorkeur uit naar een HL7 FHIR-bericht zoals ook richting RANK gaat.  
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Figuur 36 – Schematische weergave van het applicatielandschap dat nodig is om het informatiemodel te realiseren 

6.1.2.2.2 Koppeling naar NKR 
Ten behoeve van de NKR dient een koppeling gebouwd te worden voor het elektronische versturen van het 
MDO-verslag, of eigenlijk de gestructureerde gegevensset daarachter, vanuit Epic naar het NKR 
registratiesysteem RANK. In het PvE staat gespecificeerd dat dit een FHIR-bericht dient te betreffen.  

6.1.2.2.3 DUCA-aanlevering 
De reeds bestaande koppeling voor de DICA-deelregistratie DUCA dient aan de kant van Epic aangepast te 
worden, zodat in het bestand ook de discreet vastgelegde data-items afkomstig uit de MDO-rapportage 
opgenomen worden conform de specificaties van Medical Research Data Management (MRDM) voor de 
aanlevering. Aangezien de informatiestandaard op een aantal punten afwijkt van de waardenlijsten die voor de 
DUCA gehanteerd worden, zal er voor enkele data-items ook een mapping moeten worden gemaakt.  
Verder zal ook het huidige zorgtrajectformulier voor de DUCA aangepast moeten worden, door het verwijderen 
van de data-items die voortaan elders in het dossier worden vastgelegd. 

6.1.2.2.4 Hergebruik van aanvullende onderzoeksverslagen 
Om hergebruik van aanvullende onderzoeksinformatie mogelijk te maken moet synoptische verslaglegging in 
bronsystemen van deze afdelingen ingericht worden en dienen de koppelingen tussen deze bronsystemen en 
Epic heringericht te worden zodanig dat hergebruik van deze data mogelijk wordt. Voor slokdarm- en 
maagcarcinoom gaat het dan voornamelijk om de verslaglegging van de Pathologie in Palga, de Radiologie en 
Nucleaire Geneeskunde in Radiant en de MDL-scopiën in Endobase en Clinical Assistent (PACS2-achtige 
systemen). Het streven is uiteindelijk om synoptische verslaglegging van in elk geval de relevante gegevens voor 
het MDO en de aanleveringen te realiseren, maar er is ook veel baat te behalen bij de kleine tussenstapjes in die 
richting. De huidige status en de mogelijke stapjes: 

 Van kopiëren en plakken naar een smartlink voor de scopieverslagen (MDL) 

 Van een smartlink voor het hele verslag naar eentje voor alleen de conclusie, oftewel gestructureerde 
verslaglegging invoeren (Radiologie en Pathologie) 

 Van gestructureerde naar (deels) synoptische verslaglegging (bijv. TNM-stadiëring) én een 
informatielandschap waarin deze informatie binnen het patiëntendossier herbruikbaar is middels smartlinks 
en extern aangeleverd kan worden (zoals naar de NKR en DUCA).  

Daarbij geldt dat de smartlinks zo ontwikkeld moeten worden dat deze specifiek genoeg zijn om de juiste 
informatie, onderzoeken ten behoeve van deze huidige diagnose, in het MDO-formulier of -verslag in te laden. 
Zodra dit mogelijk is dienen uiteraard de MDO-formulieren en de achterliggende tekstgeneratie hierop 
aangepast te worden.   

6.1.2.2.5 Herinrichting Epic  
Naast de nieuwe MDO-rapportage dient een aantal ander zaken in Epic opnieuw ingericht te worden.  
Allereerst dient een MDO type B, een order, ingericht te worden voor het MDO slokdarm- en maagcarcinoom. 
Op deze manier voldaan worden aan een deel van de eisen omtrent het aanmelden en plannen van patiënten 
voor het MDO. Verder dient binnen Epic gekeken te worden naar het gestructureerd vastleggen van de 
behandelingen, zoals radiotherapie, zodanig dat deze gegevens hergebruikt kunnen worden in het MDO-verslag. 
Tevens dient synoptische verslaglegging ingevoerd te worden voor de OK-verslagen van de resectie voor 
slokdarm- en maagcarcinoom, alsmede de diagnostische laparoscopie. Bovendien dienen diverse smartlinks 
aangemaakt of verbeterd te worden omwille van het hergebruik in het MDO-verslag. Als laatste dienen de nodige 
rapportage ontwikkeld te worden om het management van stuurinformatie over het proces te voorzien. 
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6.1.3 Techniek  
De veranderingen op de technieklaag blijven beperkt tot de wijzigingen die noodzakelijk zijn om de koppelingen 
te realiseren. Voor de koppeling met Oncoguide en de NKR zullen standaard communicatieservers, geschikt voor 
HL7 FHIR, aan zowel de AMC/VUmc-kant als bij IKNL moeten worden ingericht en een communicatiekanaal 
daartussen worden aanlegt. Voor de overige koppelingen zullen de communicatieservers wellicht moeten 
worden aangepast, zodat de aangepaste berichten verzonden en ontvangen kunnen worden.  

6.1.4 Proces  
De veranderingen in de processen ten gevolge van de implementatie van het informatie model hebben nagenoeg 
allemaal betrekking op de wijze waarop in de diverse bronsystemen gewerkt moet gaan worden in de nieuwe 
situatie. De veranderingen zullen hier per procesniveau toegelicht worden. 

6.1.4.1 Zorgproces op hoofdlijnen 
Binnen dit procesniveau vallen de veranderende werkwijze van de aanvullende onderzoeksafdelingen ten 
gevolge van de invoering van synoptische verslaglegging. Binnen hun bronsysteem dienen zij voortaan eerst het 
juiste template te selecteren om hun verslaglegging te kunnen doen. Dit template zal een mix zijn voor synoptisch 
vast te leggen items en vrije tekst voor bijvoorbeeld de conclusie. 

6.1.4.2 MDO-proces 
De nieuwe werkwijze binnen het MDO-proces is van toepassing op de processtappen voorbereiden MDO en 
intakeconsult en de fases MDO en Afronding, zie Figuur 37 en Figuur 38. Daarnaast dienen de zorgverleners 
voortaan een order te plaatsen om de patiënt aan te melden voor het MDO en dient de MDO-coördinatie deze 
in te plannen voor een specifiek MDO.  

6.1.4.2.1 Voorbereiden MDO  
De Verpleegkundig specialist, Chirurg en/of MDL-arts die het MDO voorbereidt dient allereerst vanuit de 
verwijzing waar mogelijk informatie gestructureerd vast te leggen in het EPD. Dit kan vanuit het MDO-contact 
(of vanuit het poliklinische contact) door de volgende activiteiten in te vullen: 

 Allergieën 

 (thuis)medicatie 

 Voorgeschiedenis (medisch, chirurgisch en familieanamnese) 

 Sociale anamnese 

 Intoxicaties 

 Probleemlijst 

 Evt. Kankerstadiëring 

 Zorgtraject 

Vervolgens kan in de activiteit MDO-verslag een nieuwe notitie aangemaakt worden, waarin het betreffende 
MDO-formulier en verslag middels een smartphrase16 wordt opgeroepen. Vervolgens kan in het MDO-formulier 
de tabbladen Aanmelding en Aanvullend Onderzoek ingevuld worden, waarbij de tekst in het MDO-verslag 
gegenereerd wordt en tevens bekende informatie wordt binnengetrokken. Voor nu dient het aanvullend 
onderzoek nog handmatig overgenomen te worden, maar in de toekomst wordt deze informatie automatisch in 
het MDO-verslag getrokken. Op het tabblad MDO-bespreking kan een voorzet gegeven worden voor de conclusie 
en het advies en beleid, waarbij in de Conclusie een hyperlink is opgenomen naar de 
kankerstadiëringsfunctionaliteit alwaar in het stadiëringsformulier (AJCC 7th Edition) de TNM-classificatie, 
morfologie en eventuele toelichting ingevuld dienen te worden17. Indien de zorgverlener behoefte heeft aan 
beslissingsondersteuning kan deze vanuit het MDO-contact Oncoguide aanroepen en het advies importeren in 
het MDO-verslag. Als de voorbereiding is afgerond dient de notitie (tijdelijk) opgeslagen te worden. 

6.1.4.2.2 Intakeconsult  
Tijdens het intakeconsult met de patiënt op de sneldiagnostiekdag wordt gewerkt in het poliklinisch dossier, 
waarin de reden van contact, lengte en gewicht en de formulieren WHO/Karnofsky en het Intakeformulier cMDO 
ingevuld dienen te worden. Deze informatie wordt automatisch opgenomen in het MDO-verslag, zodra deze 
vernieuwd wordt.  

                                                                 
16 Een smartphrase is een Smarttool, net zoals de smartlink, waarmee een voor-geconfigureerde tekst in de notitie wordt 
getrokken. De smartphrase bevat in dit geval de nieuwe MDO rapportage, waarbij ook smartlinks zijn opgenomen.  
17 Indien het een recidief betreft dient uitgegaan te worden van de initiële stadiëring. Deze hoeft indien bekend niet opnieuw 
vastgelegd te worden.  
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Figuur 37 – Uitsnede van het TOBE Macroproces – niveau 3 en 4 voor de fase Diagnose, waarin het MDO-proces voor het GIOCA-MDO (cMDO) in detail is uitgewerkt incl. de veranderingen in 

de onderliggende informatiestromen (zie de donkergroene informatieobjecten) 
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Figuur 38 – Uitsnede van het TOBE Macroproces – niveau 3 en 4 voor de fase Diagnose, waarin het MDO-proces (cMDO) in het VUmc in detail is uitgewerkt incl. de veranderingen in de 

onderliggende informatiestromen (zie de donkergroene informatieobjecten) 
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6.1.4.2.3 MDO  
Tijdens het MDO dienen de tabbladen van het MDO-formulier en -verslag ter ondersteuning van het presenteren 
van patiënten, het bespreken en bekijken van aanvullend onderzoek en het bediscussiëren van het 
behandeladvies. Door de notulist wordt tegelijkertijd het MDO-verslag aangevuld, waarbij hoofdzakelijk gewerkt 
wordt op het tabblad MDO-bespreking om de Conclusie, het Advies en Beleid vast te leggen en indien nodig in 
het stadiëringsformulier. Daarnaast dient in het verslag de aanwezigen en voorzitter (verplicht) ingevuld te 
worden. Uiteraard kunnen eventuele andere aanvullingen ook gedaan worden, zoals bijvoorbeeld nieuwe 
uitslagen van aanvullend onderzoek. Als alle disciplines ingestemd hebben met het advies wordt de notitie 
getekend ter afsluiting en het MDO-contact gesloten. Let op, het MDO-contact hoeft niet afgesloten te worden 
als de patiënt vervolgd wordt in het MDO, aangezien de correspondentie nog moet plaatsvinden. 

6.1.4.2.4 Consult na MDO  
Als de patiënten ’s middags op de poli komen om de uitslag te bespreken, wordt wederom uit het poliklinische 
contact gewerkt, waarbij de conclusie en het beleid/advies van het MDO middels een smartlink in de 
consultnotities kunnen worden getrokken en vervolgens een behandelplan kan worden opgesteld. Tevens dient 
de hoofdbehandelaar vastgelegd te worden in het EPD.  

6.1.4.2.5 Afronding 
Ter Afronding van de sneldiagnostiekdag wordt door de arts de brief opgemaakt die naar de verwijzer en/of 
huisarts moet. Dit gebeurt vanuit het MDO-contact als de patiënt vervolgd wordt in het MDO en dus het MDO-
verslag verzonden wordt. Indien de patiënt niet vervolgd hoeft te worden in het MDO, dan dient er een eindbrief 
opgemaakt te worden vanuit het poliklinische contact waarin het behandelplan met de patiënt is opgemaakt. 
Hiervoor zijn de brievensjablonen voor de polikliniek beschikbaar. De afhandeling van de correspondentie 
(brieven) gebeurd door de verpleegkundigen en de administratie. 

6.1.4.2.6 Vervolg cMDO’s, ycMDO’s en pMDO’s 
Indien sprake is van een vervolg cMDO dan dient in het MDO-format alleen nieuwe informatie opgenomen te 
worden. De conclusie uit het vorige MDO wordt automatisch in het verslag geladen.  
Voor het ycMDO en pMDO zijn aparte format beschikbaar, waarvoor tevens geldt dat deze automatisch gegevens 
uit het medische dossier inladen. Zorgverleners dienen hun reguliere dossiervoering te doen in het (poli)klinische 
dossier en het MDO-formulier te vullen ter voorbereiding op het MDO en bij MDO-besluitvorming. Voor het 
ycMDO is tevens een intakeformulier beschikbaar in het poliklinische dossier.  

6.1.4.3 Registratieproces  
De veranderingen in het registratieproces betreffen voor alle drie de varianten, DUCA in AMC en VUmc en de 
NKR, het wegvallen van een deel van de data-items die handmatig moesten worden overgenomen uit het EPD in 
de DICA browser door de chirurg of in RANK door de datamanager. De gegevens die automatisch aangeleverd 
worden kunnen geverifieerd worden in de DICA-browser respectievelijke RANK, alwaar het ook mogelijk is om 
deze te corrigeren.  
Voor het registratieproces van de NKR betekent het tevens dat er een extra inkomende bericht komt in de vorm 
van het MDO-verslag, wat de trigger kan vormen voor het starten of continueren van de registratie. De gevolgen 
op het registratieproces van de datamanager IKNL zijn echter buiten scope van dit project.  

6.1.5 Organisatie  
Op organisatieniveau dient allereerst draagvlak gecreëerd te worden voor de realisatie van dit ontwerp. 
Betreffende de MDO-rapportage en het hergebruik ten behoeve van de NKR, DUCA en Oncoguide is dat reeds 
gedaan in de initiatiefase van het project en gedurende de looptijd van het project bij de betrokken 
zorgverleners. Betreffende het draagvlak voor de synoptische verslaglegging dient in gesprek gegaan te worden 
met de betreffende afdelingen, hun specialisten en applicatiebeheerders om het draagvlak te onderzoeken en 
de mogelijkheden voor realisatie te bekijken. Als dat gedaan is kan vervolgens, op projectmatige wijze, ervoor 
gezorgd worden dat alle benodigde middelen en kennis beschikbaar zijn om de ontwerpcyclus te kunnen 
doorlopen voor de ontwikkeling en realisatie van de benodigde verslagleggingtemplates en de bijbehorende 
koppelingen die hergebruik mogelijk maken. Het is hierbij belangrijk om naast de onderzoeksafdelingen ook de 
aanvragende specialisten te betrekken bij de ontwikkeling, zodat de verslaglegging aansluit op de 
informatiebehoeften van beide partijen.  
Na realisatie is het belangrijk om in de organisatie te borgen dat de templates in de praktijk toegepast blijven 
worden. Dit kan gedaan worden door de reeds ingestelde dossierhygiëne commissie toezicht te laten houden op 
het gebruik ervan en door intern een aanspreekcultuur te hanteren. Verder dienen de templates alsmede de 
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nieuwe MDO-rapportage up-to-date gehouden te worden. Hiervoor dient het eigenaarschap belegd te worden 
binnen de organisaties; door in elk ziekenhuis één medische inhoudelijk eigenaar aan te wijze ontstaat een 
koppel die gezamenlijk met de technisch eigenaar kan optrekken. Het technisch eigenaarschap is belegd bij EVA 
of een applicatiebeheerder die overzicht houden op de samenhang tussen de verschillende templates, 
formulieren en de hergebruikmogelijkheden voor o.a. de DUCA en NKR.  
Betreffende de rollen van de zorgverleners in het proces wordt ervan uitgegaan dat zij de rollen die ze nu 
beoefenen ook in de nieuwe situatie blijven uitvoeren. De rol van MDO-coördinator is daarbij in het AMC belegd 
bij de GICOA verpleegkundig consulten en in het VUmc door de arts-assistenten chirurgie.  

6.2 Risicoanalyse detailontwerp  
Bij aanvang van het project, zie paragraaf 2.7.3, en gedurende het project zijn alle geïdentificeerde risico’s 
opgenomen in de risico-log, zie bijlage A.5. De belangrijkste risico’s van het ontwerp zijn:  

 Dat de verhoogde registratielast als gevolg van de synoptische verslaglegging ervoor zorgt dat de nieuwe 
producten niet aan de verwachtingen van de eindgebruikers voldoen. In het ontwerp is enorm veel rekening 
gehouden met het zo beperkt mogelijk houden van de registratielast, maar uiteindelijk dient alle benodigde 
informatie ergens door iemand discreet ingevoerd te worden in het systeem. Dit maakt het haast onmogelijk 
om zowel synoptische verslaglegging na te streven alsmede aan de voorkant de registratielast te 
verminderen. Tijdens de implementatie zal daarom ook veel aandacht besteedt worden aan de meerwaarde 
die deze werkwijze met zich meebrengt.  

 Dat hierin, conform de architectuurprincipes van EVA, gebruik gemaakt wordt van de 
kankerstadiëringsfunctionaliteit van Epic om de stadiëring vast te leggen. Het risico zit hem in de acceptatie 
van de eindgebruikers van deze functionaliteit, die tot op heden altijd als niet functioneel werd gezien. 
Gedurende de implementatie zal ook hier aandacht besteedt worden aan de meerwaarde van deze 
werkwijze met de verwachting dat dit de acceptatie voor de eindgebruikers helpt. 

 Dat de eindgebruikers weerstand voelen om de MDO-rapportage te gebruiken doordat ze de nieuwe 
werkwijze, waarin dossierhygiëne afgedwongen wordt, ervaren als gefragmenteerde dossiervoering. 
Ondanks dat de gegevens gefragmenteerd moeten worden genoteerd is het niet de bedoeling dat het 
overzicht van het verslag verdwijnt, waarin alle relevante informatie bij elkaar komt. Het nieuwe MDO-
verslag moet dit overzicht dan ook geven. De verwachting is dat dit een kwestie van gewenning is.  

 In het ontwerp is gebruik gemaakt van standaarden, waaronder de conceptversie van de 
informatiestandaard voor slokdarm- en maagcarcinoom. Dit betekent dat op het moment dat deze 
standaarden veranderen het ontwerp en de implementatie hiervan uiteindelijk geüpdatet zullen moeten 
worden. Het moment van updaten hangt af van het moment waarop de nieuwe standaard van kracht wordt 
en welke afspraken daarover binnen de organisatie, de sector én met Epic zijn gemaakt. Het risico zit hem 
dus in de beheerlast van het ontwerp op het moment dat de onderliggende standaarden veranderen.  

 Het laatste risico is niet beschreven in de risicolog, maar dient weldegelijk benoemd te worden. Het gaat om 
de kwaliteit van informatie als gevolg van het doorvoeren van het ontwerpprincipe ‘eenmalige registratie, 
meervoudig gebruik’. Dit vraagt van alle zorgverleners zorgvuldigheid bij zowel het vastleggen van informatie 
alsmede het overnemen daarvan middels het gebruik van smartlinks. En vraagt dus ook zorgvuldigheid bij 
het bouwen van het ontwerp, door de juiste data-elementen en smartlinks te gebruiken daarbij. Daarbij 
moet in acht genomen worden dat informatie in een bepaalde context geregistreerd wordt en daarmee niet 
per definitie her te gebruiken is in een andere context. Een TNM-classificatie afgegeven door een radioloog 
heeft een andere betekenis dan de TNM-classificatie die een MDL-arts, een patholoog of een MDO afgeeft.  

6.3 Business Case 
Met bovenstaand ontwerp is het mogelijk om nagenoeg alle doelstellingen van het project te realiseren, zie de 
secties 2.2 en 2.7. Daarbij moet worden opgemerkt dat de registratielast aan de voorkant niet te verminderen is, 
maar deze in de rest van het proces alsmede de registratieprocessen wel zal verminderen als gevolg daarvan. 
Daarnaast is het lastig om door het ontwerp op zichzelf de secundaire doelstellingen van ‘het bevorderen van 
transparantie binnen het zorgproces’ en ‘het vergroten van de patiëntbetrokkenheid (“patient involvement”) 
d.m.v. ondersteuning van shared decision making via de beslissingsondersteuningsmodule Oncoguide’ mogelijk 
te maken, doordat beide afhankelijk zijn van in hoeverre de organisatie en haar zorgverleners gebruik maken van 
de mogelijkheden die ontstaan zijn door invoering van het ontwerp. 
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Op basis van bovenstaand ontwerp dient nog een inschatting gemaakt te worden van eventuele externe 
capaciteit die noodzakelijk is voor het bouwen van de koppelingen. Betreffende de andere kosten is afgesproken 
dat de partijen deze zelf dragen. De benodigde inzet van personeel om de MDO-rapportage te realiseren blijft 
binnen de gereserveerde capaciteit in fase 0 en 1.  
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7 Implementatie 
De implementatie van het detailontwerp is een enorme inspanning doordat ingrijpende veranderingen in het 
applicatielandschap en op de werkvloer moeten plaatsvinden. Hiervoor zal dan ook een lange periode 
uitgetrokken moeten worden, waarbij steeds in kleinere stapjes een gedeelte gerealiseerd kan worden. Het is 
daarbij belangrijk om het ontwerp, het ultieme doel, steeds voor ogen te houden, maar voor de implementatie 
vandaag de dag vooral ook te kijken naar wat nu realistisch is om te realiseren. In het detailontwerp is om die 
reden reeds een tussentijds informatiemodel opgenomen, waarop de MDO-rapportage is gebaseerd die 
momenteel geïmplementeerd wordt.  
In sectie 7.1 wordt de scope van de implementatie beschreven, waarna in sectie 7.2 wordt toegelicht welke 
werkgroepen hiervoor ingericht zijn. Vervolgens wordt in sectie 7.3 beschreven hoe de projectsturing is geweest 
en in sectie 7.4 wordt ingegaan op het verandermanagement dat daarbij is toegepast. Tenslotte wordt in sectie 
7.5 de status van de implementatie opgemaakt.  

7.1 Scope 
De implementatie van de MDO-rapportage, zie bijlage A.8, valt binnen de scope van fase 1 van het OncolinQ-
project, zie sectie 2.3, en daarmee binnen scope van het ontwerpproject. Bij de inrichting van de MDO-
formulieren en –verslagen wordt daarbij tevens gekeken naar hergebruik van informatie ingevuld in het 
basisdossier en de gevolgen voor de brief naar de verwijzer. Buiten de scope valt het hergebruik van aanvullend 
onderzoeksverslagen naast de smartlinks die reeds aanwezig zijn.  

7.2 Werkgroepen  
De verantwoordelijkheid voor het inrichtingen van de MDO-rapportage in Epic is belegd bij de werkgroep Bouw 
& test MDO formulier onder leiding van een applicatiespecialist, zoals beschreven in paragraaf 2.6.4 en Figuur 
10, en in afstemming met de projectleider, de klinisch informatici en de senior supplier van het EVA 
servicecentrum. De Klinisch Informaticus in opleiding (KI i.o.) was daarbij de linking pin tussen de werkgroep en 
het kernprojectteam. Voor het testen van het MDO-formulier is een beroep gedaan op de zorgverleners uit de 
procesanalyse werkgroep.  
Binnen de werkgroep Bouw & test MDO formulier zijn gaande weg de taken als volgt verdeeld: 

Taak Verantwoordelijke 

Technisch ontwerp en conceptbouw Applicatiespecialist 

Forms aanmaken en componenten toevoegen KI i.o. 

Data Binding (bestaande SDE's linken) KI i.o. 

SDE’s aanmaken Applicatiespecialisten 

Data Binding (nieuwe SDE's) Applicatiespecialisten 

Scripting KI i.o. 

Note Template, SmartBlocks smartLinks, Tekst Generation etc. maken Applicatiespecialist 

Ophangen in Epic Applicatiespecialist 

Technisch testen Applicatiespecialist 

Functioneel testen Applicatiespecialist, projectleider en 
eindgebruikers 

Aanvragen SDE’s bij Epic EVA 

Live-gang Technisch = Applicatiespecialist,  
Functioneel = Projectleider en KI i.o. 

Tabel 9 – Taakverdeling rondom de bouw van de MDO-rapportage 

7.3 Sturen van het project 
De sturing van het project is op diverse niveaus belegd, waarbij overall de stuurgroep in de lead is. De dagelijkse 
sturing neemt de projectleider voor haar rekening, gesteund door de inhoudelijke sturing van de klinisch 
informatici met de klinisch informaticus in opleiding voorop. Daarnaast is bouwtechnisch binnen EVA een scrum-
master benoemd die moet zorgen dat sprintdoelen worden behaald. Het sturen van het project is daarmee een 
continue proces waarin de verschillende belangen gehoord en tegen elkaar afgewogen moeten worden. Om de 
scope voor de implementatie te halen moest er op een aantal vlakken bijgestuurd worden.  
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Allereerst is er al vroeg in het project geconstateerd dat de beschikbaarheid van de applicatiespecialisten binnen 
EVA zeer beperkt was. Daarop is al vrij vroeg besloten om de klinisch informaticus in opleiding deze te laten 
ondersteunen en een extra applicatiespecialist vanuit EVA in te zetten. In de laatste sprint voor de deadline is 
nog een derde applicatiespecialist aan het projectteam bouw toegevoegd.  
De afhankelijkheid van het BBIS-project, waarin de informatiestandaard wordt ontwikkeld, heeft ertoe geleid dat 
het aanvragen van de ontbrekende SDE’s bij Epic in overleg met EVA doorgeschoven is naar fase 2 van het project. 
Dit omdat de informatiestandaard ten tijden van het moment waarop deze aanvraag ingediend moest worden 
nog niet ver genoeg gevorderd was. Voor de huidige implementatie is daarom gewerkt met UMCA-elementen, 
die door EVA zelf kunnen worden aangemaakt. Voordeel hiervan is dat de doorlooptijd aanzienlijk korter is, maar 
het nadeel is dat hiermee het takenpakket van de toch al beperkt beschikbare applicatiespecialisten behoorlijk 
is toegenomen.  
Verder is er gedurende de implementatie inhoudelijk veel geschakeld tussen wat nu en in de nabije toekomst 
mogelijk is in Epic, wat in het ontwerp staat en wat binnen de beschikbare tijd gerealiseerd kan worden. Daarbij 
is het belangrijk om zicht te hebben op de veranderingen die Epic aan het doorvoeren is en wat daarvan de 
impact op het ontwerp is. Een van die zaken die speelde en waarover een knoop moest worden doorgehakt is 
het feit dat er binnenkort nieuwe stadiëringsformulieren beschikbaar komen in Epic en dat er gewerkt wordt aan 
een Europese variant van deze functionaliteit. Conclusie was dat de risico’s aanvaardbaar waren en dat het 
project volgens tijdsplanning verder kon gaan.  
De meest intensieve sturing binnen het project is geweest in de laatste weken voor de oorspronkelijke deadline 
van de implementatie. In deze periode bleek dat de applicatiespecialisten de benodigde tijd voor het bouwen 
van het ontwerp hadden onderschat en daardoor is er in deze periode zeer intensief contact geweest tussen de 
projectleider, de klinisch informatici, de scrum-master en de senior supplier. Ondanks dat dit contact gericht was 
op het halen van de volledige deadline moest uiteindelijk geconcludeerd worden dat zowel de scope verder 
aangescherpt moest worden alsmede de planning voor fase 1 moest worden opgerekt, zie sectie 7.5.  

7.4 Verandermanagement  
Om de implementatie van de nieuwe MDO-rapportage soepel te laten is gedurende het gehele project gedaan 
aan verwachtings- en verandermanagement. Dit is begonnen in de analysefase met het betrekken van de 
belangrijkste zorgverleners door ze te vragen welke verbeteringen zij graag zien, wat ze vooral willen houden en 
of ze iets zien in dit project. Vervolgens zijn de zorgverleners betrokken in het ontwerpen van de nieuwe MDO-
rapportage, waardoor ze zelf de belangrijkste input hebben kunnen leveren voor het finetunen hiervan. Door het 
gebruik van de prototyping methodiek hebben de betrokken zorgverleners reeds enigszins kunnen wennen aan 
de aanblik van het eindresultaat. In deze rondgang is tevens aan verwachtingsmanagement gedaan door bij alle 
zorgverleners heel expliciet aan te geven welke zaken niet opgepakt kunnen worden binnen fase 1 en/of fase 2. 
Tenslotte hebben we de eindgebruikers uitgenodigd om te komen testen, waarbij ze de gelegenheid hadden om 
fysiek door het formulier te gaan en de laatste zaken voor verbetering konden aangeven.  
De belangrijkste inspanning zit echter op het moment dat de MDO-rapportage in het zorgproces gebruikt gaat 
worden. Om deze overgang goed te laten verlopen is in overleg met de senior users het volgende 
implementatieplan opgesteld voor in het AMC: 

 De tipsheet voor het MDO oesofagus- en maagcarcinoom en de samenvatting daarvan wordt door de 
voorzitter van het MDO naar de eindgebruikers gestuurd 

 Er zijn diverse trainingsmomenten voorafgaande aan de implementatie: 
- Aan het einde van het MDO zal een korte demonstratie worden gegeven van het formulier  
- Gedurende het onderwijsmoment van de afdeling medische oncologie zal er demonstratie worden 

gegeven van het formulier  
- Er worden individuele sessies ingepland om het formulier door te nemen met de arts-assistenten 

oncologie (notulist), MDL (voorbereider), Chirurgie (voorbereider) en de verpleegkundig specialist  

 Gedurende de eerste week van de implementatie is ondersteuning aanwezig op de werkvloer voor vragen 
over het gebruik van het formulier. Tevens kan een beroep gedaan worden op EVA indien er issues zijn.  

In zowel de tipsheet, samenvatting alsmede tijdens de diverse trainingsmomenten is niet alleen aandacht 
besteed aan de werking van het nieuwe MDO-formulier, maar is ook toegelicht welke werkwijze hiervoor vereist 
is in de reguliere dossiervoering. Het aanleren en accepteren van deze nieuwe routing binnen het dossier door 
de zorgverleners is essentieel voor het doen slagen van de nieuwe MDO-rapportage en de toekomstige 
doorontwikkeling van het registratie aan de bron-principe.  
Voor de implementatie in het VUmc zal te zijner tijd een vergelijkbaar plan worden opgesteld en toegepast.  
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7.5 Huidige status  
Bij het schrijven van dit rapport is fase 1 van het OncolinQ-project nog niet volledig afgerond, doordat de bouw 
van de MDO-rapportage vertraagd is.  
De actuele status van de implementatie is dat het cMDO-formulier inmiddels in Epic is gerealiseerd, zie bijlage 
A.9. Om dit mogelijk te maken zijn wel een aantal concessies in de scope van de implementatie van het ontwerp 
gedaan. De zaken die niet gerealiseerd zijn hebben betrekking op (1) het wel of niet tonen van items op basis van 
informatie die buiten het specifieke tabblad van het MDO-formulier wordt vastgelegd (zogenaamde advanced 
scripting) en (2) de generatie van de tekstfrases in het MDO-verslag. Daarnaast zijn de intakeformulieren in fase 
1 vooralsnog opgenomen in het cMDO-formulier (respectievelijke ycMDO) onderaan het tabblad Aanmelding. 
Deze punten zullen in fase 2 alsnog opgepakt worden.  
Het ycMDO-formulier en pMDO-formulier zijn nog in ontwikkelingen en bevinden zich momenteel in de stap dat 
de nieuwe SDE’s aan de componenten moeten worden toegevoegd, zie Tabel 9. Daarna dient de scripting, 
tekstgeneratie en het testen nog gedaan te worden, alvorens het geheel in productie genomen kan worden. Dit 
zal naar verwachting pas eind januari / begin februari klaar zijn.  
 
Ondanks dat nog niet alle formulieren beschikbaar zijn is het cMDO-formulier inmiddels succesvol in gebruik 
genomen in het AMC aan de hand van bovenstaand implementatieplan. Reden hiervoor is dat het GIOCA-MDO 
voornamelijk gericht is op de diagnostische fase van het zorgproces, zoals in paragraaf 4.3.1 is toegelicht. Zij 
kunnen dus prima uit de voeten met alleen het cMDO-formulier, aangezien deze voor verreweg de meeste 
patiënten van toepassing is. In overleg tussen EVA en het kernprojectteam is daarom besloten om hiervoor de 
originele planning aan te houden.  
In het VUmc ligt dat anders, doordat hun MDO patiënten uit alle fases (en voornamelijk chirurgische kandidaten) 
bevat. Aangezien een aparte werkwijze voor slechts een deel van de patiënten geen efficiënt werkproces 
oplevert, is het handiger om te wachten met de ingebruikname totdat alle varianten beschikbaar zijn. Zo kan 
straks in één keer voor alle slokdarm- en maagcarcinoom patiënten overgestapt worden van de huidige naar de 
nieuwe werkwijze. Tot die tijd kan men met de huidige formats prima uit de voeten.  
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8 Verificatie en validatie 
De officiële evaluatie van het ontwerp, of eigenlijk de realisatie daarvan, zal geschieden aan de hand van het 
klinische evaluatieplan door de arts-onderzoeker. Aangezien deze evaluatie buiten de scope van dit jaarproject 
valt zal hier enkel een eerste verificatie en validatie gedaan worden. De verificatie bestaat daarbij uit het toetsen 
van het ontwerp aan de hand van het Programma van Eisen, zie sectie 8.1, en het doorlopen van de formulieren 
aan de hand van use cases, zie sectie 8.2. Vervolgens zal in sectie 8.3 een eerste validatie gedaan worden op basis 
van het eerste gebruik van het cMDO-formulier door de eindgebruikers.  

8.1 Verificatie op basis van PvE  
In deze sectie wordt het ontwerp geverifieerd door te toetsen in hoeverre het voldoet aan het Programma van 
Eisen. Hierbij wordt eerst ingegaan op de impact van de genomen ontwerpbesluiten, waarna gekeken wordt in 
hoeverre het ontwerp voldoet aan de resterende eisen.  

8.1.1 Impact van genomen ontwerpbesluiten  
Om tot een passend detailontwerp te komen zijn vier beargumenteerde ontwerpbesluiten genomen, zie 
hoofdstuk 5. Hieronder zal worden toegelicht welke gevolgen deze besluiten hebben op het voldoen aan de 
architectuurprincipes, functionele specificaties en het PvE.  
Als gevolg van de ontwerpbesluiten kan slechts gedeeltelijk aan vier van de vijf architectuurprincipes worden 
voldaan. Door het besluit ‘zorgproces is leidend’ is geen aparte rMDO-rapportage gemaakt, waardoor niet 
volledig voldaan wordt aan het 2de IKNL architectuurprincipe, zie sectie 3.2. Daarnaast wordt slechts gedeeltelijk 
voldaan aan het 1ste IKNL architectuurprincipe, doordat daarin een nuance aangebracht is in het besluit ‘Opbouw 
MDO-formulier en -verslag’. In het besluit ‘Registratie aan de bron-principes’ is toegelicht hoe met deze principes 
omgegaan dient te worden in de gevallen waarin deze nog niet toegepast (kunnen) worden in de praktijk. 
Tenslotte zorgt het besluit ‘Epic-functionaliteit’ ervoor dat niet volledig aan het 3de architectuurprincipe van EVA 
kan worden voldaan, doordat ervoor gekozen is om sommige items vast te leggen in het MDO-formulier (notitie 
niveau) in plaats van het stadiëringsformulier (patiënt niveau).  
In het besluit ‘Epic-functionaliteit’ is reeds toegelicht dat het gebruik van Epic als gevolg heeft dat niet voldaan 
kan worden aan de onderstaande functionele specificaties betreffende bullet 2 en 3, zie sectie 5.5, en de 
onderliggende eisen, zie bijlage A.4. Als direct gevolg daarvan ondersteunt het systeem de processen ook niet 
optimaal, en wordt niet voldaan aan de eerste bullet. . Hierbij moet opgemerkt worden dat voor het optimale 
ondersteunen van het proces ook voldaan dient te worden aan de registratie aan de bron-principes. Dubbel 
registratie is immers geen optimale ondersteuning.  

 Het systeem moet zo ontwikkeld zijn dat het de uitvoering van het MDO-proces en registratieproces voor 
slokdarm- en maagcarcinoom optimaal (effectief) ondersteunt, vanuit het oogpunt van de uitvoerende 
werknemer.  

 Het MDO-formulier en-verslag moeten: 
- Context- én patiënt-specifiek zijn 
- Bekende gegevens in het systeem automatisch overnemen  

 Workflow ondersteuning functie 
- Aanmelden voor het MDO 
- Planning 
- Verzamelen en controleren van gegevens 
- Managen van de verslagleggingsworkflow en de verslaglegging 

8.1.2 Toetsing op resterend eisen in PvE 
Het toetsen van het ontwerp aan de hand van de resterende eisen zal gedaan worden per (deel)functie.  
De Workflow ondersteuning is de eerste functie die besproken wordt aan de hand van haar deelfuncties. Door 
het invoeren van het Type B MDO, de order, wordt voldaan aan de resterende eisen omtrent het Aanmelden 
voor het MDO en de daarop volgende Planning. Het verzamelen en controleren van gegevens vindt plaats in het 
MDO-verslag middels de daarin opgenomen smartlinks naar de betreffende elementen. De gegevens die deze 
smartlink ophaalt kunnen alleen verandert worden door de bron te veranderen en daarna de smartlink te 
verversen. Het presenteren van de gegevens is zo overzichtelijk gemaakt door enerzijds te werken met zoveel 
mogelijk ‘klikboxen’ in de smartforms, waardoor men snel kan zien welke waarden de data-items hebben. 
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Anderzijds is de opbouw van het MDO-verslag altijd hetzelfde doordat deze gegenereerd wordt op basis van de 
invoer op de smartform. De opbouw van de smartforms is verder zodanig dat deze geschikt is voor gebruik voor 
zowel slokdarm- als maagcarcinoom en bevat alle relevante data-items uit de beslisbomen en de benoemde 
onderwerpen voor zover die van toepassing zijn op de betreffende patiënt. Op het invullen van de aanwezigen 
en voorzitter na, zijn er geen verplichte items opgenomen in de rapportage. Het ontwerp dekt hiermee een groot 
deel van de resterende eisen omtrent het Managen van verslagleggingsworkflow en de verslaglegging af, maar 
dekt op dit moment niet de eis af om de ingeladen gegevens van het aanvullend onderzoek in context te kunnen 
plaatsen. Dit zal in vervolgfase van het project opgepakt moeten worden.  
In het ontwerp wordt ervan uitgegaan dat door Epic voldaan kan worden aan de eisen die gesteld zijn aan de 
beslissingsondersteuningsfunctie. Het is in dit stadium echter nog onduidelijk hoe dit technisch precies vorm 
gegeven moet gaan worden. 
De Externe aanleveringen kunnen gedaan worden met behulp van de Registry-functionaliteit in Epic; deze 
functionaliteit maakt het mogelijk om de gevraagde dataset samen te stellen en te versturen. De koppeling voor 
de DUCA-aanlevering is reeds gebouwd en voldoet dus aan de gestelde eisen. Voor de koppeling naar de NKR 
moet nog blijken of deze op basis van HL FHIR gerealiseerd kan worden. Zo niet, dan moet gekeken worden naar 
een ander HL7-bericht. 
Aan de eisen onder Management- en stuurinformatie wordt door het ontwerp voldaan. Het inrichten van de 
rapportages en overzichten is iets wat de eindgebruikers zelf dienen te verzorgen.  
Betreffende de eisen onder Wet- en regelgeving wordt ervan uitgegaan dat deze in de huidige situatie reeds 
gedekt zijn en daarom ook van kracht blijven op de veranderingen die binnen het huidige applicatielandschap 
worden doorgevoerd. Voor de nieuwe koppelingen met Oncoguide en de NKR geldt dat deze zo ontworpen 
moeten worden dat aan deze eisen voldaan wordt.  

8.1.3 Toetsing op kaders 
Het laatste punt dat rest is het bekijken in hoeverre het ontwerp voldoet aan de gestelde kaders, die gevormd 
worden door de kwaliteitseisen, de primaire en secundaire resultaten en uitgangspunten en randvoorwaarden 
(zie secties 2.2 en 2.4). 

8.1.3.1 Kwaliteitseisen 
Er zijn vijf kwaliteitseisen gedefinieerd, waaraan in hoge mate voldaan wordt door het ontwerp:  

 Het ontwerp is gebaseerd op de conceptversie van de informatiestandaard slokdarm- en maagcarcinoom en 
wijkt hier slechts op enkele discussiepunten na vanaf. Verder is het zo dat de huidige implementatie in Epic 
niet geheel volgens het ontwerp, en daarmee de informatiestandaard is, omdat de data-items in Epic een 
net iets andere waardenlijst hebben. 

 Daar waar mogelijk is het ontwerp gebaseerd op de oplossing die Amphia en/of Radboud geïmplementeerd 
hebben. Dit heeft vooral betrekking op de indeling en opbouw van de formulieren in de tabbladen, aangezien 
de verschillende Epic-huizen andere architectuurkeuzes hebben gemaakt in hun inrichting omtrent de 
koppeling met bronsystemen en om de aanleveringen te doen.  

 Doordat in het ontwerp zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van standaard Epic-functionaliteit en de data-
items zullen gaan behoren tot het Dutch Foundation System van Epic (Epic SDE’s), is het ontwerp 
herbruikbaar in andere Epic ziekenhuizen. Aangezien elk ziekenhuis zijn eigen applicatielandschap heeft en 
andere architectuurkeuzes binnen Epic kan maken, zal het ontwerp per huis aangepast moeten worden.  

 Doordat de data-items in het MDO-formulier gestructureerd vastgelegd worden, kunnen deze hergebruikt 
worden voor de koppeling met Oncoguide (en Watson for Oncology) en de aanleveringen aan de 
(kwaliteits)registraties. In fase 2 zal moeten blijken hoe de koppeling met Oncoguide en de NKR technisch 
gezien precies gerealiseerd kunnen gaan worden. De koppeling naar de DUCA is al aanwezig.  

8.1.3.2 Primaire en secundaire resultaten  
Er zijn drie primaire en vijf secundaire resultaten gedefinieerd, waarvan uiteraard pas na voltooiing van het 
project geconcludeerd kan worden of deze behaald zijn. Hier wordt daarom alleen beargumenteerd wat de 
verwachting is op basis van het huidige ontwerp.  

 Een MDO-rapportage leidend tot hogere kwaliteit van het verslag en vollediger verslag met minder kans op 
ambiguïteit; In de MDO-rapportage zijn alle data-items opgenomen die bijdragen aan de MDO-
besluitvorming en kan het beleid gestructureerd vastgelegd worden. Hiermee is het gereedschap 
beschikbaar om dit resultaat te behalen. Na uitvoering van het implementatieplan is het aan de 
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eindgebruikers om dit gereedschap te gebruiken om deze resultaten te behalen. Dit zal uit de klinische 
evaluatie moeten blijken.  

 Een MDO-proces dat efficiënter wordt, omdat daar waar mogelijk gegevens voor ingevuld zijn vanuit eerdere 
processen en andere primaire bronnen. Dit is mogelijk door het gebruik van eenheid van taal 
(informatiestandaard); In het ontwerp zijn de voorwaarden om hergebruik van informatie mogelijk te maken 
benoemd, waaronder het invoeren van synoptische verslaglegging bij de onderzoeksafdelingen. Deze 
informatie moet in de praktijk echter wel beschikbaar zijn in het systeem en daarvoor wordt tijdens de 
implementatie nadrukkelijk aandacht besteed aan de dossierhygiëne. Uiteraard spelen logistieke factoren 
hierbij ook mee, maar deze vallen buiten de scope van het huidige project.  

 Een MDO-rapportage die de mogelijkheid biedt tot hergebruik van informatie voor meerdere doeleinden; 
Zoals eerder al aangegeven wordt in de MDO-rapportage gewerkt met gestructureerd vastgelegde 
gegevens, die daardoor ook elders herbruikbaar zijn. Als gevolg daarvan is het ook mogelijk om 
onderstaande secundaire resultaten te behalen, mits de eindgebruikers zich houden aan de dossierhygiëne 
en zij de benodigde management- en stuurinformatie rapportages hiervoor gaan ontwikkelen. 

- Het bevorderen van transparantie binnen het zorgproces;  

- Beschikbaar stellen van de gestructureerd geregistreerde gegevens uit het MDO-verslag voor het AMC 

Oncologisch Centrum en het VUmc Cancer Centrum Amsterdam;  
- Eenmalige vastlegging, meervoudig gebruik mogelijk maken. 

 Het verlichten van de registratiedruk / het verminderen van dubbele registratie, zowel op het gebied van 

het primaire proces als op het gebied van afgeleide data en kwaliteitsregistraties; Door toepassing van de 

registratie aan de bron-principes kan over de gehele keten de registratiedruk en dubbele registratie 

verminderd worden, indien iedereen zich aan de dossierhygiëne houdt. Echter aan de voorkant neemt de 

registratiedruk naar verwachting juist toe, doordat hier het dossier (aan)gevuld moet worden. Uit de 

klinische evaluatie zal moeten blijken of dit inderdaad het geval is. 

 Het vergroten van de patiëntbetrokkenheid (“patient involvement”) d.m.v. ondersteuning van shared 

decision making via de beslissingsondersteuningsmodule Oncoguide; In dit project is de koppeling met 

Oncoguide voorzien, waardoor deze door de zorgverleners tijdens het primaire zorgproces aangeroepen 

kan worden. Het is aan de zorgverleners zelf om van deze optie gebruik te maken.  

8.1.3.3 Uitgangspunten en randvoorwaarden  
In het project zijn drie uitgangspunten en drie randvoorwaarden benoemd waaraan het ontwerp dient te 
voldoen: 

 De verslaglegging van het MDO blijft plaatsvinden binnen Epic; De MDO-rapportage is / wordt in Epic 
gebouwd op basis van bestaande en standaard functionaliteit.  

 Deze verslaglegging dient gebaseerd te zijn op de Informatiestandaarden Oncologie Algemeen en slokdarm- 
en maagcarcinoom (die is afgeleid van de oncologische richtlijnen) waardoor het volgen (of gemotiveerd 
afwijken) van de richtlijn meetbaar wordt; Het ontwerp is gebaseerd op de informatiestandaard, voorziet in 
een koppeling met Oncoguide en in de MDO-rapportage zijn data-items opgenomen betreffende het volgen 
(of gemotiveerd afwijken) van de richtlijn.  

 De elektronische koppeling met IKNL is gebaseerd op de berichtdefinities zoals vastgelegd in de 
Informatiestandaard Oncologie Algemeen en slokdarm- en maagcarcinoom in Art Decor; Dit staat ook zo 
benoemd in het ontwerp.   

 De relevante patiëntgegevens dienen overzichtelijk gepresenteerd te worden tijdens het MDO; Dit is gepoogd 
te doen door zoveel mogelijk gebruik te maken van ‘klikboxen’ in de smartforms en een vaste opbouw van 
het verslag aan te houden. Uit de klinische evaluatie zal moeten blijken of de zorgverleners dit ook als 
zodanig ervaren.  

 De zorgverleners dienen tevreden te zijn met de opgeleverde oplossing; Ook dit zal moeten blijken uit de 
klinische evaluatie en dan voornamelijk de evaluatie nadat het volledige ontwerp geïmplementeerd is. In 
het ontwerp zijn de wensen van de zorgverleners in elk geval zo veel mogelijk meegenomen, maar in de 
huidige implementatie is daarvan slechts een gedeelte gerealiseerd.  

 De registratielast van de medisch specialist mag niet vergroot mag worden; zoals al eerder benoemd is de 
verwachting dat deze over het volledige proces zal afnemen, maar dit zal niet voor iedere individuele 
specialist het geval zijn. Uit de klinische evaluatie zal moeten blijken in hoeverre hieraan voldaan wordt.  
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8.2 Verificatie op basis van use cases 
Bij een verificatie op basis van use cases wordt normaal gesproken gekeken in hoeverre met behulp van het 
ontwerp de processen voor deze cases doorlopen kunnen worden. In de vorige sectie is echter al uitgebreid stil 
gestaan bij de mate waarin deze processen door het ontwerp ondersteund worden. Daarom wordt in deze sectie 
enkel ingezoomd op de MDO-rapportage en in hoeverre de patiëntencasuïstiek hiermee goed vastgelegd kan 
worden. Voor de verificatie zijn in totaal zes use cases gedefinieerd: 

 Vijf cases die afgeleid zijn van MDO-rapportages, die onderzocht zijn in het kader van de klinische evaluatie, 
in het AMC en VUmc;  

 Één fictieve case ter aanvulling om alle verschillende opties af te dekken; deze was niet voorhanden. 
Aangezien in de MDO-rapportages zeer privacygevoelige informatie staat kunnen deze niet in detail toegelicht 
worden en daarom is in Tabel 11, zie bijlage A.10, enkel benoemd waar de informatie uit deze rapportages in de 
MDO-formulieren, of het dossier, ingevoerd kan worden. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat alle informatie die 
nu in de MDO-rapportages staat, ook opgenomen moet worden in het nieuwe MDO-verslag.  
Uit deze exercitie komt naar voren dat de cases die betrekking hebben op het cMDO- en ycMDO-formulier hun 
informatie daar op een nuance na volledig in kwijt kunnen. Bij één case kwam naar voren dat het data-item HER2 
geen waarden bevat die weergeeft dat dit op basis van het biopt niet bepaald kon worden. Dit zou nu onder het 
data-item ‘overige opmerkingen’ vastgelegd moeten worden. 
De cases die betrekking hebben op het pMDO-formulier kunnen daarin op twee onderdelen na hun informatie 
in kwijt. Allereerst wordt bij het onderdeel behandelingen onder Endoscopische resectie geen veld geboden 
waarin de conclusie van het resectieverslag opgenomen kan worden, terwijl dit bij de chirurgische resectie wel 
het geval is. Daarnaast kan in het tabblad Aanvullend onderzoek alleen het PA-verslag worden opgenomen, 
waardoor geen plek geboden wordt om eventuele andere onderzoeken aan het verslag toe te voegen. Deze 
blijken in de praktijk wel gedaan te worden, bijvoorbeeld bij twijfel over de volledigheid van de verrichte resectie. 
Als laatste blijkt dat door gebruik van de stadiëringsformulieren de (y)pTNM een andere samenstelling krijgt dan 
men momenteel gewend is. Zo kan men daarin niet het kikuchi level, het aantal aangedane klieren of de 
radicaliteit vermelden. Deze getallen kunnen wel vermeld worden in de stadieringscomment, maar de vraag is 
of de eindgebruikers daarmee bediend zijn.  

8.3 Eerste validatie op basis van gebruik 
De validatie van de MDO-rapportage moeten blijken uit het gebruik in de dagelijkse praktijk in het ziekenhuis en 
zal gedaan worden in de vorm van de klinische evaluatie. Ten tijde van het schrijven van dit rapport is deze 
evaluatie nog niet gedaan, aangezien de implementatie in het AMC nog in volle gang is en die in het VUmc nog 
moet beginnen. Wel kan hier een beeld geschetst worden van het allereerste gebruik van de rapportage, die is 
verkregen door observaties en feedback van de eindgebruikers. Het gaat hier over de versie die 
geïmplementeerd is en op een aantal punten afwijkt van het ontwerp.  

 De gebruikers die betrokken waren bij de ontwikkelen navigeren zonder al te veel instructies en uitleg vrij 
gemakkelijk door het nieuwe formulier heen. Gebruikers die niet betrokken waren hebben wat meer tijd 
nodig om de navigatie onder de knie te krijgen. Daarom zien we in het eerste MDO met dit nieuwe formulier 
dat nog niet alles goed gaat en de stadiëringsfunctionaliteit ook niet gebruikt is. Daarnaast blijkt het feit dat 
het formulier opent in het middenscherm niet zo handig samengaat met het opzoeken van de bronverslagen 
in het dossier. Hierdoor moet de voorbereidende arts veel wisselen van scherm, wat natuurlijk niet lekker 
werkt.  

 De leesbaarheid van het MDO-verslag laat op een aantal plekken nog te wensen over. Dit heeft onder meer 
te maken met het gebruik van de smartlinks, maar ook doordat sommige ‘enters’ nog missen tussen 
opeenvolgende data-items.  

 Het gebruik van ‘klikboxen’ geeft overzicht, voornamelijk op het tabblad Advies en beleid. 

 Het ziet er naar uit dat de rapportage inhoudelijk redelijk compleet is. De gebruikers geven aan dat de 
medicatie en sociale anamnese eigenlijk wel uit het verslag kunnen, want deze wordt daardoor wel erg lang. 
In geval van een controle patiënt zou ook de informatie omtrent de allergieën en intoxicaties uit het verslag 
kunnen, zoals in het ontwerp (Vermeulen, OESMAAG MDO-formulier, 2018b) ook is gespecificeerd. Verder 
geven ze de volgende zaken aan: 
- Onder het radiologisch onderzoek staat nu alleen de CT-thorax-abdomen-hals vermeldt en mist nog een 

opties voor een CT-thorax-abdomen.  
- Aan tumorlokalisatie knop toevoegen voor anders en een component om deze te specificeren; 
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- Zou mooi zijn als een conditioneel beleid opgesteld zou kunnen worden m.b.v. van de ‘klikboxen’; 

 De gebruikers geven aan dat de meerwaarde van het formulier vooral zit in het tabblad Advies en Beleid. 
Verder zouden ze graag zien dat het tabblad Aanvullend Onderzoek doorontwikkeld wordt, zodanig dat 
hierin automatisch de betreffende conclusies kunnen worden opgenomen (bijv. door deze uit een lijst met 
beschikbare onderzoeken te selecteren). 

Voor nu kan geconcludeerd worden dat de gebruikers vanzelfsprekend nog moeten wennen aan de nieuwe 
rapportage. Daarbij geven ze aan dat ze zeker niet ontevreden zijn over het nieuwe formulier, maar dat er nog 
wel een aantal aandachtspunten zijn.  
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9 Conclusie en Advies 
Het OncolinQ-pilotproject AMC en VUmc heeft als doel om middels een verbeterde MDO-rapportage, waarbij 
discreet vastgelegd wordt conform de informatiestandaard en beslissingsondersteuning kan worden 
aangeroepen, de kwaliteit van het MDO proces voor slokdarm- en maagcarcinoom te verhogen. In het verlengde 
daarvan is de doelstelling van het jaarproject om te komen tot een ontwerp op de vijf lagen van het 
interoperabiliteitsmodel (Nictiz, 2017) behorende bij het MDO-proces en het registratieproces en daarbinnen te 
focussen op de ontwikkeling van het informatiemodel en de MDO-rapportage in Epic voor het AMC en VUmc. 
Om dit doel te bereiken zijn de verschillende stappen van de ontwerpcyclus doorlopen, waarbij uitgebreid 
stilgestaan is bij het in kaart brengen van de processen en informatiestromen. Deze informatie is gebruikt om 
het Programma van Eisen (PvE) mede vorm te geven, de vier ontwerpbesluiten te nemen en diende als basis voor 
het ontwerp en de ontwikkeling van het informatiemodel. Aangezien het MDO-proces en registratieproces nog 
niet volledig ondersteund worden conform de registratie aan de bron-principes is voor de ontwikkeling van de 
MDO-rapportage gewerkt aan de hand van een tijdelijk informatiemodel, dat ervoor moet zorgen dat de 
registratielast van de zorgverleners zo beperkt mogelijk blijft. Door gebruik te maken van de prototyping techniek 
is met de zorgverleners gewerkt aan het finetunen van de nieuwe MDO-rapportage en daarmee indirect ook aan 
de informatiemodellen en het ontwerp.  
Het opgeleverde ontwerp bestaat hoofdzakelijk uit het informatiemodel voor het MDO-proces en het 
registratieproces voor slokdarm- en maagcarcinoom en de bijbehorende MDO-rapportage in Epic. Daarnaast is 
voor de applicatielaag benoemd welke veranderingen in zowel de inrichting van Epic alsmede de rest van het 
applicatielandschap doorgevoerd moeten worden om het informatiemodel te realiseren. Naast de koppeling met 
de NKR en Oncoguide is de belangrijkste verandering de invoering van synoptische verslaglegging in de 
bronsystemen van de onderzoeksafdelingen. Verder beschrijft het ontwerp welke zaken en/of veranderingen 
nodig zijn op de techniek-, proces- en organisatielaag om het informatiemodel te kunnen realiseren.  
De realisatie is inmiddels in gang gezet met een gedeeltelijk implementatie van de MDO-rapportage. De grootste 
inspanning hierbij moet geleverd worden door de zorgverleners, die zichzelf een andere werkwijze in Epic 
moeten aanleren, om profijt te kunnen hebben van de registratie aan de bron-principes in het MDO-proces en 
het registratieproces en als gevolg daarvan ook in het reguliere zorgproces.  
De laatste fase die doorlopen is in het jaarproject is de verificatie en validatie, waarbij uit de verificatie blijkt dat 
de genomen ontwerpbesluiten ervoor zorgen dat het ontwerp op voorhand al niet kon voldoen aan een deel van 
het PvE. Kijkende naar het resterende PvE kan geconcludeerd worden dat het ontwerp momenteel aan slechts 
drie eisen niet, of niet volledig voldoet. Deze punten kunnen echter in de vervolgfase van het project verder 
opgepakt worden, zodat hieraan uiteindelijk alsnog voldaan kan worden. Dit geldt ook voor de punten die naar 
voren zijn gekomen uit de verificatie met use cases, waaruit blijkt dat de pMDO-rapportage beter moet 
aansluiten bij 1) de informatiebehoefte na endoscopische resecties en 2) de huidige formulering van de 
stadiëring. Uit de voorlopige validatie, die gedaan is bij het eerste gebruik van de cMDO-rapportage in het AMC, 
blijkt dat de gebruikers vanzelfsprekend nog moeten wennen aan de nieuwe rapportage. Zij geven daarbij aan 
dat ze zeker niet ontevreden zijn, maar dat er nog wel een aantal aandachtspunten zijn.  
Ten slotte kan geconcludeerd worden dat het ontwerp in hoge mate aan de kaders voldoet en dat daarmee 
vanuit dit project de voorwaarden in de informatievoorziening geschapen zijn om een groot deel van de 
benoemde resultaten te kunnen halen. De onzekerheid of de resultaten ook behaald zullen worden zit hem 
vooral rondom het verminderen van de registratielast voor de individuele zorgverlener, aangezien de besparing 
voornamelijk in de keten zit. Uit de klinische evaluatie zal moeten blijken welke resultaten in de praktijk ook 
gehaald worden.  
 
Om de kwaliteit van het MDO-proces, naast de invoering van de MDO-rapportage, nog verder te verbeteren is 
in de analyse een groot aantal verbeterpunten geïdentificeerd. Deze zijn vanwege de beperkte scope van dit 
project niet allemaal opgepakt en daarmee blijven er ook na realisatie van dit ontwerp een aantal knelpunten in 
het MDO-proces zitten. Dit geldt ook voor het registratieproces. Het advies aan het AMC, VUmc en IKNL luidt 
dan ook om de resterende verbeterpunten voor hun instelling op te pakken. Dit houdt in dat in zowel het AMC 
als VUmc onder andere gekeken moet worden naar mogelijkheden voor hergebruik van informatie uit de 
verwijzing, betere handhaving van de dossierhygiëne en de taakverdeling rondom het MDO en de registratie. 
Daarnaast dient ook aandacht besteed te worden aan afstemming van de logistieke processen van de polikliniek, 
onderzoeksafdelingen en het MDO, zodat onderzoeksuitslagen en zorgverleners tijdig beschikbaar en ter plaatse 
zijn. Bij IKNL gaat het vooral om optimalisatie van RANK en duidelijkere werkafspraken omtrent patiënten die in 
oncologienetwerken worden behandeld.   
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10  Discussie 
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een zestal onderwerpen door de trainee teruggeblikt op het project.  

10.1  Complexe projectorganisatie 
In dit project wordt op een succesvolle manier samengewerkt tussen een vijftal organisaties, die allemaal hun 
eigen belangen en wensen hebben ten aanzien van de op te leveren producten. Aangezien deze belangen lang 
niet altijd op één lijn liggen met elkaar en dit in de projectdefinitie niet goed was opgelost, vroeg dit van de 
projectorganisatie een enorme inspanning om deze tegen elkaar af te wegen en daarbij een balans te zoeken 
waarmee alle stakeholders tevreden zijn. De afwegingen die daarbij het belangrijkst waren zijn het verminderen 
van de registratielast voor de zorgverleners versus het afdwingen van dossierhygiëne door EVA. Dit uitte zich ook 
in het ontwerpen van de MDO-rapportage met betrekking tot het opnemen van data-items vanwege hun 
klinische relevantie, zowel op basis van de beslisbomen alsmede de input van zorgverleners, versus vanwege de 
aanleveringen naar voornamelijk de DUCA. Deze afwegingen hadden eigenlijk belegd moeten zijn bij de 
stuurgroep, maar die kon vanwege omstandigheden niet fysiek bij elkaar komen. Waarna het aan de 
projectorganisatie was om hierin te schipperen. Voor nu is de balans gevonden door de dossierhygiëne door te 
voeren en in de MDO-rapportage uit te gaan van de klinische relevantie van informatie, waarvan een deel ook 
relevant is voor de DUCA. 
  

10.2  Afhankelijkheden 
Naast de verschillende belangen die een rol speelde, heeft dit project ook een groot aantal intensieve relaties 
met andere projecten die zich afspelen binnen de verschillende organisaties. Voornamelijk de afstemming met 
het BBIS-project, waarin de beslisbomen en informatiestandaard ontwikkeld worden, is zeer intensief geweest, 
aangezien deze producten de basis vormen voor de MDO-rapportage. Tegelijkertijd ontstaan door de 
ontwikkeling van de MDO-rapportage ook inzichten die weer teruggekoppeld kunnen worden naar de 
informatiestandaard. Om deze drie producten met elkaar in overeenstemming te houden, is een strak 
wijzigingsbeleid vereist en intensief contact tussen de drie producteigenaren. Voornamelijk het wijzigingsbeleid 
is daarbij lastig gebleken, aangezien het enerzijds afleidt van de ontwikkelingsslagen die je moet maken en 
anderzijds soms erg lastig is om wijzigingen duidelijk te noteren vanwege hun complexiteit.  

10.3  Projectscope 
De projectscope die bepaald is heeft ervoor gezorgd dat het project behapbaar is qua omvang, maar tegelijkertijd 
ook dat een aantal belangrijke aspecten niet meegenomen zijn. In het vorige hoofdstuk is al geconcludeerd dat 
de logistieke aspecten buiten dit project om zeker nog aandacht verdienen. Aangezien dit een interne kwestie is 
voor beide huizen, is het terecht dat dit niet meegenomen is in het project waarin ook IKNL is betrokken.  
Daarnaast is besloten om in het AMC het pMDO niet in de scope van het project op te nemen. De reden hiervoor 
was dat dit MDO onder een andere entiteit georganiseerd wordt en daarnaast ook een bespreking is waarin alle 
tumorsoorten worden besproken. Dit zou de complexiteit van het project alleen maar vergroot hebben. Het 
gevolg is logischerwijs dat er binnen het AMC ook nauwelijks gebruik zal worden gemaakt van het pMDO-
formulier, wat ervoor zorgt dat de specifieke pMDO-informatie ook niet beschikbaar komt en dus niet 
herbruikbaar is. Concreet betekent dit een hogere registratielast (ten opzichte van het VUmc) voor de DUCA-
aanlevering en voor het gebruik van Oncoguide gedurende de postoperatieve fase in het zorgproces. In de delta-
analyse, die eind vorig jaar opgeleverd is, is pas goed zichtbaar geworden om hoeveel data-items het gaat. 
Wellicht dat het zinnig is om de projectscope voor fase 2 te heroverwegen, gezien de voordelen die hiermee 
behaald kunnen worden. Dit vraagt wel een enorme inspanning van het verandermanagement, aangezien 
daarmee in het pMDO alleen voor slokdarm- en maagcarcinoom gewerkt zou moeten worden met een ander 
formulier dan voor de overige tumorsoorten.  
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10.4  Twee ziekenhuizen, één ontwerp  
In dit project is één ontwerp gemaakt voor zowel het AMC als VUmc. Gezien deze ziekenhuizen één EPD-
inrichting hebben en ook met elkaar gaan fuseren is dit een logische keuze. In de projectaanpak is daarbij gekozen 
om steeds te focussen op de situatie in het AMC en daarna te kijken in hoeverre die in het VUmc daarvan af wijkt. 
Deze aanpak heeft er, in combinatie met het feit dat het project voornamelijk vanuit het AMC getrokken wordt, 
toe geleidt dat de situatie in het VUmc in sommige gevallen een beetje onderbelicht is, bijv. betreffende de wijze 
van verslaglegging door de aanvullende onderzoeksafdelingen.  
Daarnaast zorgt deze keuze ervoor dat het uiteindelijke ontwerp van de MDO-rapportage uitgebreider is dan 
voor elk huis afzonderlijk van toepassing is. Dit kan niet anders, aangezien beide huizen andere nuances in hun 
zorg- en MDO-proces hebben en toch met één formulier bediend moeten worden. Zo bevatten de formulieren 
een aantal beleidsopties die specifiek van toepassing zijn voor het AMC (bijv. brachytherapie) en het VUmc (bijv. 
het chemotherapie middel ECX). Er is dus nadrukkelijk niet voor gekozen om deze nuances op te heffen, daar dit 
veel omvangrijker is dan dit project en bovendien aan de medische specialisten in beide ziekenhuis is. Voordeel 
van deze uitgebreide MDO-rapportage is dat het aannemelijker is dat deze tevens geschikt is voor toepassing in 
andere ziekenhuizen, waarbij die huizen uiteraard de opties kunnen selecteren die voor hun van toepassing zijn.  

10.5  Innovatie  
Het OncolinQ-project is een zeer innovatief en ambitieus project, dat nog volop loopt. Dit betekent enerzijds dat 
er op veel verschillende vlakken ontzettend veel ontwikkeling is en anderzijds dat men steeds meer leert en 
daarbij nog zoekende is naar de beste manier om de informatiestandaard en de MDO-rapportage op te bouwen 
en welke architectuurprincipes daaraan ten grondslag (moeten) liggen. Ditzelfde geldt binnen dit pilotproject 
ook voor het EVA servicecentrum, waardoor in de gezamenlijkheid gezocht kon worden naar de beste manier 
om de MDO-rapportage te bouwen. Deze zoektocht is in innovatie ook noodzakelijk om vooruit te kunnen komen 
en niet continue tegen de gevestigde processen en werkwijzen aan te lopen. Daarnaast is het fijn als er voor die 
processen die niet innovatief zijn, juist wel gebruik gemaakt kan worden van deze gevestigde orde. Het EVA 
servicecentrum is echter nog een relatief jonge organisatie met een wat lager volwassenheidsniveau, waardoor 
nog niet alle processen ingeregeld zijn (iets wat de klant wel verwacht). Hierdoor kostte reguliere zaken zoals het 
testen van een nieuw formulier met eindgebruikers of het opstellen van een implementatieplan veel inspanning. 
Juist bij innovatie is het belangrijk dat deze twee zaken, testen en implementeren, goed georganiseerd worden 
in het kader van verandermanagement met betrekking tot de eindgebruikers. In dit project konden we dus 
enerzijds goed profiteren van het innovatieve karakter bij EVA in het bouwen van de MDO-rapportage, maar 
hadden we anderzijds ook extra werk doordat niet alle processen nog goed ingeregeld zijn.  

10.6  Relevantie onderwerp voor andere klinisch informatici  
Dit jaarproject is op een aantal punten zeer interessant voor andere klinisch informatici. Allereerst geeft het een 
uitgebreide beschrijving van het MDO-proces en het registratieproces voor de NKR en DUCA en de samenhang 
daarvan met het reguliere zorgproces, iets wat in het procesmodel van het ZiRA niet opgenomen is. Daarnaast 
kan dit rapport gebruikt worden als inspiratiebron door klinisch informatici die in hun ziekenhuis te maken gaan 
krijgen met de implementatie van synoptische MDO verslaglegging. Alhoewel dit project specifiek over de 
oncologische MDO’s gaat, geldt uiteraard een vergelijkbaar proces en informatieverzameling voor andere soort 
MDO’s. Als laatste biedt dit rapport inzicht in de vereisten die de populaire registratie aan de bron-principes met 
zich meebrengen en welke diepgaande kennis van de primaire processen daarbij komt kijken.  
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11  Reflectie  
In dit hoofdstuk wordt door de trainee teruggekeken op haar jaarproject aan de hand van de drie onderwerpen: 
de ontwerpaspecten, het projectmanagement en de persoonlijke reflectie.  

11.1  Ontwerpaspecten 
In dit jaarproject zijn alle stappen van de ontwerpcyclus doorlopen, zie Figuur 12 op pagina 18, waarbij 
nadrukkelijk gebruik is gemaakt van de circulariteit om de wisselwerking tussen de verschillende stappen te laten 
plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de prototyping techniek om het ontwerp in verschillende 
iteraties steeds te finetunen met de eindgebruikers (ontwerp versus validatie). In het project heeft vooral de 
analyse een belangrijk deel van de tijd opgeëist, waardoor zeer diepgaande kennis van de processen en 
informatiestromen verkregen is. Dit bleek ook noodzakelijk voor het maken van het informatiemodel en de MDO-
rapportage. Daarnaast is veel tijd gaan zitten in het systeemontwerp en de realisatie daarvan in Epic. Door als 
ontwerper actief betrokken te zijn bij de bouw van de MDO-rapportage is er een intensieve wisselwerking 
geweest tussen wat in het ontwerp staat en wat mogelijk is in het Epic. Het is immers wel zo fijn als je ontwerp 
ook (grotendeels) gerealiseerd kan worden met de mogelijkheden die Epic op dit moment biedt.  

11.2  Projectmanagement 
Ondanks dat het projectmanagement in dit project elders belegd was, heb ik hierin een actieve rol aangenomen 
als onofficiële assistent-projectleider, in het belang van mijn opleiding. Zo heb ik actief geholpen bij het opstellen 
van alle projectdocumenten en gedurende het project de projectplanning in de gaten gehouden en de risico-log 
steeds geüpdatet. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de uitvoering van de proces- en informatieanalyse en 
de brug naar het team dat de MDO-formulieren bouwt. Om deze rollen te vervullen en tot een goed einde te 
brengen moesten daarbij ook lastige keuzes gemaakt worden en inhoudelijke afstemming plaatsvinden met de 
betreffende stakeholders. Daar waar nodig is ook een signalerende functie richting de projectleider en 
projectmanager verricht om hen van informatie te voorzien om het project goed te kunnen managen.  
Betreffende het managen van het project was dat in dit geval, zoals toegelicht in sectie 10.1, een complexe 
aangelegenheid met enorm veel verschillende stakeholders en belangen. Vooral in de samenwerking met EVA 
ontstond daarbij nog wel eens miscommunicatie tussen de partijen. Een van de middelen die daarbij zou kunnen 
helpen is het maken en verdelen van notities van de gesprekken, zodat alle afspraken en actiepunten op papier 
staan. Dit is in dit project tot op heden slechts een beperkt aantal keren gedaan, vanwege de achterliggende 
gedachte dat iedereen die aan tafel zit heel goed in staat is om zijn eigen aantekeningen en taken bij te houden 
en deze te communiceren naar zijn achterhoede. De tijd die nodig is om de notities uit te werken, zou in dit geval 
wegvallen tegen de tijd die nodig is om de miscommunicatie recht te zetten. Dit punt zal tijdens de geplande 
evaluatie met EVA zeker besproken worden.  

11.3  Persoonlijke reflectie 
Door dit project heb ik ontzettend veel waardevolle ervaring kunnen opdoen met het uitvoeren van een complex 
project, waarbij veel afstemming komt kijken. Dit heeft ertoe bij gedragen dat ik mijn persoonlijke competenties 
op het gebied van communicatie, samenwerking en organisatielidmaatschap goed heb kunnen doorontwikkelen. 
Wat daarbij geholpen heeft is dat ik vanuit het AMC ook behandeld ben als een ‘eigen’ werknemer en niet een 
consultant van buitenaf die zijn geld komt verdienen of een stagiaire die haar afstuderen moet halen. Dit zegt 
veel over de cultuur van het AMC, maar ook over de wijze waarop ik mij als persoon in dit project heb opgesteld 
en de betrokkenheid die ik daarbij getoond heb in zowel het project, de ontwikkelingen in de organisaties 
alsmede de individuele personen waarmee ik veel samen heb gewerkt. Het past ook bij mij als persoon om me 
volledig in te zetten om vanuit mijn expertise de zorg te verbeteren en daarbij naar het plaatje als geheel te 
kijken (zoals we dat in de opleiding ook leren) en niet alleen mijn eigen takenpakket uit te voeren.  
Het project heeft me daarnaast ook enorm veel nieuwe en diepgaande kennis opgeleverd. Op de organisatielaag 
natuurlijk hoe je zo’n enorm complex project van de grond krijgt, hoe de organisatie van een groot academisch 
ziekenhuis eruit ziet en welke belangen daar allemaal een rol spelen. Op proces- en informatieniveau heb ik mij 
kunnen verdiepen in het MDO-proces en het registratieproces en de oncologische zorg, maar ook in de impact 
van de registratie aan de bron-principes hierop. Als laatste heb ik kennis gemaakt met het werken met en in Epic, 
wat veel inzicht heeft gebracht in de mogelijkheden die het systeem heeft en waarin het nog tekort schiet.   
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A.1 Referentiemodellen  

A.1.1 Bedrijfsproces MDO (Nictiz, 2012) 

 

Figuur 39 - Overzicht van het gewenste verloop van de bedrijfsprocessen in de voorbereiding van het MDO 

 

 

Figuur 40 - Overzicht van de gewenste vorm van verloop van het MDO zelf 
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Figuur 41 - Overzicht van het gewenste verloop van bedrijfsprocessen na afloop van het MDO 

 

A.1.2  Algemene beschrijving processen rondom MDO (IKNL, 2015)  
Op hoofdlijnen bestaat het proces rondom het multidisciplinair overleg (MDO) uit de volgende stappen: 

1. De patiënt wordt gezien op de polikliniek na verwijzing door de huisarts of een bevolkingsonderzoek. Er 
wordt aanvullende diagnostiek ingezet.  

2. Op basis van het aanvullend onderzoek wordt een diagnose gesteld en wordt de patiënt aangemeld 
voor het MDO. 

3. Het MDO wordt voorbereid door van iedere patiënt die besproken zal worden een samenvatting te 
maken. 

4. De patiënt wordt tijdens het MDO besproken en het verdere beleid wordt vastgesteld en 
gedocumenteerd. 

5. Het MDO verslag wordt verstuurd naar de huisarts. 
6. De uitslag van het MDO wordt met de patiënt besproken en eventuele behandeling wordt gestart.  
7. Het kan zijn dat de patiënt nogmaals voor het MDO wordt aangemeld om de uitkomst van de 

behandeling te bespreken en eventueel verder beleid te maken. 

 

 

Figuur 42 - Het MDO proces op hoofdlijnen 
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A.2 Gedetailleerde projectplanning 

  
Figuur 43 – De gerealiseerde projectplanning voor fase 0 en 1, incl. eigenaren en acceptanten, op detailniveau, waarbij in 
oranje is aangegeven waar eventuele uitloop is geweest in het project.  

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018

juni juli augustus september oktober november december januari

0 Projectbrief 14-6-2017

0.1 PID 6-7-2017

0.1.1 Faseplan - fase 1 6-7-2017

Plan van aanpak 6-7-2017

0.1.2 Faseplan - fase 2

1 Analyse ist & soll MDO proces 25-8-2017 15-1-2018

1.1 Proces
(IST 04-08-

2017)

(IST 1-11-

2017)

(SOLL 15-12-

2017)

Analyse Macroproces 1-11-2017

Analyse MDO proces 1-11-2017

Analyse Registratieproces 1-11-2017

Verbeterpunten identificeren 1-11-2017

Vergelijken AMC en Vumc 1-11-2017

Proces herontwerpen 15-12-2017

Haalbaarheid ontwerp toetsen 15-12-2017

1.2 Informatie en data
(IST 04-08-

2017)
30-12-2017

Analyse bronverslaglegging dossier 1-11-2017

Analyse bronverslaglegging verslagen / brieven 1-11-2017

Analyse aanleveringen 1-11-2017

Analyse datasets (DICA en NKR) 30-12-2017

2 Functionele specificaties en wensen

2.1 Functioneel ontwerp MDO formulier
(SOLL v1) 

25-8-2017

(SOLL v2) 15-11-

2017

(SOLL v2)            

08-12-2017

Functionele specificaties en PvE opstellen 15-11-2017

MDO formulier ontwerpen 15-11-2017

Ontwerp toetsen bij gebruikers AMC / Vumc 15-11-2017

Ontwerp toetsen bij adviseurs (?)

Herontwerpen / Ontwerpkeuze (goedkeuring) 15-12-2017

2.2 Geactualiseerde business case met o.a. benefits

2.3 Ontwerp koppelingen 31-12-2017

Functionele specificaties en PVE uitbreiden

Koppelingen ontwerpen

Haalbaarheid toetsen

Herontwerpen / Ontwerpkeuze (goedkeuring)

3 Geïntegreerd MDO formulier in Epic

3.1 Mockup MDO formulier in Epic 15-9-2017 31-10-2017

3.2 Bouw Realisatie MDO formulier binnen Epic (incl. testen)
Test:              

15-10-2017

Acceptatie:         

15-11-2017

cMDO 

Acceptatie:         

07-12-2017 

Productie:          

15-12-2017

Technisch ontwerp en conceptbouw

Bouw

Forms aanmaken en componenten toevoegen

Data Binding (SDE's linken)

Scripting

Note Template, SmartBlocks smartLinks, Tekst Generation etc. 

maken

Ophangen in EPIC / proces

Testen (technisch als functioneel!)

Aanvragen SDE’s bij EPIC

Live-gang

4 Uitrol MDO formulier & geschoolde eindgebruiker

4.1 Instructie & opleidingsplan voor de nieuwe werkwijze

Opleidingsplan AMC 15-12-2017

Instructies AMC 15-01-2018

5 Beheerorganisatie  

5.1 Eigenaarschap MDO formulieren beleggen 

6 Evaluatie MDO registratieproces

6.1 Klinisch evaluatieplan

6.2 nul meting

6.5 Lessons learned rapport
1e fase: 31-12-

2017

6.6
Implementatie handleiding slokdarm- en maagcarcinoom MDO  

formulieren
31-12-2017

Projectplanning (deel) producten "Verbeterde MDO 

registratie & rapportage op het gebied slokdarm- en  

maagcarcinoom in EPIC voor AMC en Vumc"

(start en) Opleverdatum
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A.3 Functionele specificaties en eisen uit Literatuur 
Factors that can make an impact on decision-making and decision implementation in cancer multidisciplinary 
teams: An interview study of the provider perspective (Jalil, Ahmed, Green, & Sevdalis, 2013): 

 Beschikbare info: 
- Voorgeschiedenis 
- Co-morbiditeiten 
- Psychosociale factoren 
- Onderzoeksuitslagen 
- patiëntenwensen 

 Key team-member moet aanwezig zijn om met name de patiëntenwens, ‘fitheid / overzicht / volledige 
plaatje’, co-morbiditeiten en ziekteverloop in te brengen om een inadequaat behandeladvies te voorkomen.  

Informatievoorziening intermuraal MDO (Nictiz, 2012): 

 Ondersteunt het bedrijfsproces MDO 

 MDO-applicatie ontvangt alle ondersteunende gegevens voor het proces, zodat zorgverleners één digitale 
plek hebben waar alle benodigde informatie voor het zorgproces verzameld is.  

 Deze informatie wordt zodanig vastgelegd dat (in de toekomst nog steeds) inzichtelijk is welke informatie 
ten grondslag lag aan de MDO-beslissing. 

 MDO-beslissingen en informatie over de voorgestelde behandeling worden vastgelegd (zodanig dat deze in 
de toekomst ook beschikbaar is) 

 MDO-beslissingen worden beschikbaar gemaakt voor de betrokken zorgverleners 

 Eisen aan de (informatie)standaarden voor communicatie van en naar de MDO-applicatie: 
- Ingaande informatie (voor het MDO-verslag / de snapshot van de patiënt) 
- Uitgaande informatie (MDO-verslag, Eind-brief, kwaliteitsregistratie, etc.) 

 Dataopslag dusdanig dat deze beschikbaar is voor de betrokken zorgverleners en tevens veilig! 

Bouwen aan een oncologische digitale zorgomgeving (Oosten, 2017): 

 Registratie aan de Bron-principe: zorgpad is leidend. 

 Automatisch vullen van MDO-velden, kwaliteitsregistraties en andere vanuit de zorginformatiesystemen / 
primaire zorgproces 

Tumor board workflow challenges in preparation, presentation and documentation (Roche Molecular Systems, 
Inc, 2017): 

 MDO-applicatie moet een samenvatting kunnen tonen van relevante klinische en diagnostische informatie 
ter ondersteuning van de presentatie van de patiënt aan het MDO.  

 Integratie van klinische relevante data met guideline 

 Standaardiseren over tumorteams heen  

 Cruciale informatie noteren  

Multidisciplinaire normering oncoligische zorg in Nederland (SONCOS, 2017) 

 Patiënten worden besproken voorafgaand aan de primaire behandeling (cMDO) en in geval van primair 
chirurgische behandeling ook postoperatief (pMDO) ten behoeve van het vervolgbeleid.  

 Het verslag van hetmultidisciplinaire overleg wordt binnen 2 werkdagen aan de huisarts toegezonden. 

 Behandelingen worden verricht conform geldende landelijke en/of regionale richtlijnen. Hiervan kan 
gemotiveerd worden afgeweken, hetgeen met vermelding van de motivatie wordt vastgelegd in het 
patiëntendossier. 

 Er wordt deelgenomen aan patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek.  

 Bij het wekelijkse multidisciplinaire overleg dienen in ieder geval de volgende specialisten vertegenwoordigd 
te zijn: chirurg, MDL-arts, internist-oncoloog, radioloog, radiotherapeut-oncoloog, patholoog, nucleair 
geneeskundige, case manager en/of oncologieverpleegkundige en/of verpleegkundig specialist oncologie en 
eventueel andere verpleegkundigen.  

 Er wordt deelgenomen aan de Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) 
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Kwaliteitscriteria multidisciplinair overleg (mdo) (Westerhuis, 2016): 

 Uitkomst MDO delen met patiënt, huisarts, andere behandelaars en apotheek (betreft lab-waardes, 
behandelopties en –plan) 

 Inhoud MDO: minimale set, psychosociale context en relevante co-morbiditeiten 

 Gedeelde info wordt door huisarts in zijn dossier opgenomen 

 De conclusie wordt direct en voor iedereen zichtbaar vastgelegd, bij voorkeur in het patiëntendossier. 

 Iedere behandelaar moet een patiënt kunnen inbrengen in het MDO, mits voldaan aan de criteria (o.a. 
volledig ingevulde aanmelding én beschikbaarheid van PA en beelden) 

 Voorbereiding: ingevuld MDO-formulier met vraagstelling en/of voorstel beleid 

 Relevant info efficiënt presenteren 

 Richtlijnen leidend 

 Trialparticipatie altijd overwegen 

 MDO-advies is bindend én indien i.o.m. de patiënt wordt afgeweken, dient dit teruggekoppeld te worden 
naar het MDO.  
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A.4 Eisen waaraan het ontwerp niet voldoet  
In deze bijlage wordt ingegaan op de eisen waaraan het ontwerp niet voldoet en de reden daarvoor.  

Workflow ondersteuning 

Aanmelden voor het MDO  
De inrichting van het type B MDO binnen Epic werkt met een order (aanmelding) die rechtstreeks naar de 
planningswerklijst wordt gestuurd. Doordat er geen optie wordt geboden voor het beoordelen van de 
aanmelding, voldoet het systeem niet aan onderstaande eisen.  
o Biedt aanmeldingen aan ter beoordeling aan de MDO-coördinator(en) 
o Registreert de beoordeling van de aanmelding 
o Koppelt de uitkomst van de beoordeling terug naar de aanvrager 

Planning 
o Registreert bij herplannen en annuleren de reden hiervan en toont dit bij de aanmelding; In de normale order 

module kan een reden van stopzetten (annuleren) meegegeven worden, maar het is mij onduidelijk of dat 
ook in het geval van het MDO en bij herplannen gedaan kan worden 

o Koppelt de (her)planning en annulering terug naar de aanvrager; het is mij onduidelijk of de aanvrager 
hierover rechtstreeks bericht krijgt in zijn ‘inBasket’. Wel kan de status van de order gevolgd worden in het 
orderoverzicht van de betreffende patiënt.  

o Biedt ingeplande patiënten aan ter voorbereiding aan de betreffende specialismen; de specialismen kunnen 
op de MDO-agenda zien welke onderzoeken voorbereidt dienen te worden, maar hiervoor dienen ze wel 
zelf actief op deze patiëntenlijst te kijken. 

o Biedt een overzicht van de status van de voorbereiding; Epic ondersteunt deze stap niet als workflow, maar 
het is wel mogelijk om dit te noteren in de voorbereidingsnotitie (die getoond wordt in de MDO-agenda).  

Verzamelen en controleren van gegevens 
o Biedt de mogelijkheid om de gegevensset te definiëren, conform de informatiestandaard, die verzameld moet 

worden uit de bronsystemen om een patiënt te kunnen bespreken tijdens een specifieke MDO-bespreking; 
Dit kan in Epic alleen door het opnemen van de betreffende smartlinks in het verslag, waarin het ontwerp 
voorziet. De kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is dat dit alleen mogelijk is voor die gegevens 
die gestructureerd binnen het applicatielandschap worden vastgelegd.  

o Biedt een overzicht welke informatie verzameld moet worden voor het MDO en wat daarvan de status is; 
Epic geeft geen overzicht van de gegevensset en of deze compleet is, anders dan wat in het MDO-verslag 
getoond wordt.  

Managen van verslagleggingsworkflow en de verslaglegging  

MDO-verslag 
o De MDO-verslagen worden aan de hand van template(s) (MDO-formulier) opgemaakt, bij voorkeur met 

behulp van de Notewriter functionaliteit in E, waarbij doorlopende zinnen gebruikt worden (voor in elk geval 
de conclusie en het advies en beleid) en de opmaak conform de standaard is. Hierin voorziet het ontwerp 
wel, maar door de complexiteit hiervan is dit in de huidige implementatie nog niet meegenomen. 

o Middels de template(s) kunnen alle relevante MDO-gegevens die context (per type MDO) en patiënt specifiek 
zijn compact vastgelegd worden volgens de informatiestandaard slokdarm- en maagcarcinoom OESMAAG, 
aangevuld met eventuele ziekenhuis specifieke gegevens; Het ontwerp voldoet grotendeels aan deze eis, 
met uitzondering van de gegevens die vastgelegd wordt in het stadiëringsformulier conform het 
architectuurprincipe van EVA, zie sectie 3.2, en het ontwerpbesluit, zie sectie 5.5.  

o Ingeladen gegevens (conclusies) van aanvullend onderzoeken moeten aangevuld kunnen worden, om een 
vollediger beeld en/of de context te kunnen schetsen van het onderzoek; In het huidige ontwerp is hiervoor 
geen apart veld gemaakt, maar kan dit tevens worden vastlegt in het conclusie-veld van het betreffende 
onderzoek.  

Voorbereiden van het MDO 
o Biedt MDO-verslagen en hun template(s) aan ter voorbereiding op het MDO aan de voorbereidende 

zorgverlener(s); Epic kent slechts één werklijst voor het MDO en dat is de MDO-agenda. Vanuit hier dienen 
de voorbereidende zorgverleners zelf te navigeren naar de MDO-verslag activiteit. Op basis van de 
toekomstige MDO-order zou hier wel het juiste template voorgezet kunnen worden.  
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Tijdens het MDO  
o Biedt MDO-verslagen en hun template(s) aan tijdens het MDO aan de notulist; Ook hiervoor geldt dat de 

notulist hier zelf heen moet navigeren vanuit de MDO-agenda. 

Afronding (correspondentie) 
Epic kent slechts één werklijst voor het MDO en dat is de MDO-agenda. Vanuit de agenda kun je het MDO-contact 
openen, waarbinnen ook de correspondentie valt. Er wordt dus geen workflow geboden voor het afhandelen 
van de correspondentie en daardoor wordt niet voldaan aan onderstaande eisen.  
o Biedt geaccordeerde MDO-verslagen aan om de correspondentie over de MDO-bespreking op te kunnen 

maken 
o Biedt de mogelijk om de correspondentie toe te wijzen aan een specifieke zorgverleners (en deze ook aan te 

passen)  
o Verslagen waarbij een addendum is toegevoegd worden automatisch opnieuw aangeboden om de 

correspondentie te kunnen opmaken 

Beslissingsondersteuning  
In het ontwerp wordt er van uitgegaan dat Epic kan voldoen aan onderstaande eisen. Het is in dit stadium echter 
nog onduidelijk hoe dit technisch precies vorm gegeven moet gaan worden.  
o Gegevens die vastgelegd worden in het MDO-formulier, alsmede die verzamelt worden t.b.v. het MDO, 

kunnen tijdens het MDO gebruikt worden voor het aanspreken van beslissingsondersteuning, zoals 
Oncoguide en Watson 

o Adviezen die door beslissingsondersteuning worden afgegeven dienen behandeld te worden als informatie 
ter input voor het MDO.  

Externe aanleveringen 
o Deze gegevens / dataset kunnen voor verzending geverifieerd worden door de zorgverleners, zodat alleen 

geverifieerde gegevens worden aangeleverd; dit is nu niet mogelijk binnen de Epic inrichting in het AMC en 
VUmc. De gebruikers dienen de gegevens verifiëren na verzending in de ontvangende systemen, te weten 
de DICA-browser en RANK. 
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A.5 Risico-log 
Nr.  Risico  Impact 

(1-10)  
Kans 
(1-5) 

Omvang  
(I*K)  

Maatregel  Wie Betrekkin
g op 

1 Er is geen ervaren smarttoolbuilder tijdig 
beschikbaarheid om te ondersteunen bij het maken 
van de MDO-verslagen en smarttool-bouw, waardoor 
het project vertraging op loopt. 

10 4 40 Meerdere STB-ers benaderen met de vraag of ze tijd 
hebben. Zo niet, dan vragen of afdelings-
smarttoolbuider intensievere ondersteuning kan 
krijgen bij het oppakken van haar STB-taken.  
Extra inzet van een applicatiespecialist om cMDO te 
realiseren. In productie name van ycMDO en pMDO 
verschuift naar januari, zodat er meer tijd is om dit op 
te pakken.  

Projectleider Project 

2 Het gebruik van het MDO-formulier zorgt voor een 
verhoogde registratielast in de voorbereiding doordat 
er meer zaken gestructureerd ingevuld moeten 
worden. Zeker i.c.m. het feit dat (1) veel patiënten van 
extern komen en dus een 'nieuw' dossier aangelegd 
moet worden, en (2) het EPD nu niet altijd gebruikt 
wordt zoals het is bedoeld doordat de Epic methode 
meer tijd / klikken kost.  

9 4 36 Korte termijn: veel aandacht voor scholing en de 
meerwaarde dit gestructureerd vastleggen / MDO-
formulier in de interne keten met zich mee brengt, en 
(2) het aantal items in het MDO-formulier beperken 
tot het strikt noodzakelijke, waardoor de 
registratielast niet / minimaal toeneemt.  
Lange termijn: (1) kijken naar optimalisatie van het 
dossier om het aantal klikken te verlagen en 
herbruikbaarheid te vergroten, en (2) digitale 
uitwisseling mogelijk maken waarbij informatie 
rechtstreeks overgenomen wordt in het dossier 
(Volgend jaar pilot met Spaarne ziekenhuis en OLVG 
voor uitwisseling via de Epic module). 

KI i.o. en 
Projectleider 

Product 

3 Registratielast wordt hoog bij gestructureerd 
formulier. Het vastleggen van veel discrete variabelen 
kan ook leiden dat minder ingevuld wordt.  

9 4 36 Zie bovenstaande KI i.o. Product 

4 Onduidelijk is nog hoe het eigenaarschap van de 
specifieke MDO-formulieren is belegd. En dus is het 
niet helemaal duidelijk of we nog rekening moeten 
houden met andere belangen / invloeden. 

9 4 36 Afstemmen met MDO-eigenaar, EVA en de divisies: 
Eigenaarschap ligt bij senior supplier i.v.m. 
aanleveringen. Inhoudelijk bij de zorgverleners (1 uit 
ieder huis) 

Projectleider Product 

5 (Nieuw) Stadiëringsformulier voldoet niet aan de 
verwachtingen van de zorgverleners 

9 4 36 Zorgverleners nu alvast meenemen dat dit nieuwe 
formulier gebruikt gaat worden.  
Indien er echt niet mee te leven is, EVA vragen om af 
te wijken van hun principe en de TNM en morfologie 
op te nemen in het MDO-formulier.  

KI i.o. Product 
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6 De tekstgeneratie van het MDO-formulier voldoet niet 
aan de verwachtingen van de gebruikers 

9 4 36 Verwachtingsmanagement: bij stuurgroep en 
instructies al aangeven dat dit het geval is. Gebruikers 
vragen om input te leveren voor fase 2.  

EVA / STB / KI 
i.o. 

Product 

7 Vanwege 'capaciteitstekort' bij EVA: (1) Vertraging van 
de projectplanning en (2) Kwaliteitsvermindering 

8 4 32 Er zijn twee applicatiespecialisten ingezet op dit 
project. Strakke monitoring op hun inzet om 
vroegtijdige problemen te signaleren.  
In productiename van ycMDO en pMDO verschuift 
naar januari.  

Projectleider Project en 
Product 

8 De mogelijkheden tot herbruikbaarheid van gegevens 
vastgelegd op eerdere MDO-formulieren voldoet niet 
aan de verwachting van de gebruikers 

8 4 32 Verwachtingsmanagement: bij stuurgroep en 
instructies al aangeven dat dit het geval is. Hier wordt 
in fase 2 nader naar gekeken.  

EVA / KI i.o. Product 

9 Voor realisatie van het MDO-formulier (incl. koppeling 
met bronsystemen) zitten niet de juiste mensen (van 
EVA en de betr. specialismen)  in het projectteam 

7 4 28 Uit de analyse moet blijken om welke partijen het 
allemaal gaat en dan kunnen we kijken of deze 
betrokken willen / kunnen worden, zo niet scope 
bijstellen.  
Scope is bijgesteld, overige zaken zijn voor fase 2 van 
toepassing 

Projectleider / 
KI i.o./ Senior 
Supplier 
Scope 
bijstellen: 
Stuurgroep 

Product 

10 Invoering van het Type B MDO (incl. Notewriter 
functionaliteit) zorgt voor vertraging 

9 3 27 Goed afstemmen met EVA. Dit gaat pas in fase 2 
gebeuren voor GIOCA en betreft een parallelproject. 

Projectleider Project 

11 Onvoldoende betrokkenheid van (individuele) 
zorgverleners  

9 3 27 Indien noodzakelijk de stuurgroep inschakelen om de 
juiste zorgverleners om tafel te krijgen 

KI i.o. en 
Projectleider 

Product 

12 De diverse belangen van de verschillende divisies (in 
beide ziekenhuizen) en EVA liggen niet op één lijn 
(bijv. diverse formats voor brieven, andere eisen aan 
MDO-formulier, etc.)  

5 5 25 Blijven afstemmen met iedereen (Politiek bedrijven) KI i.o. en 
Projectleider 

Product 

13 Herbruikbaarheid van gegevens binnen het EPD blijkt 
niet te voldoen aan de verwachtingen (bijv. 
herbruikbaarheid van OK-verslagen in MDO-
formulieren) 

5 5 25 Meenemen in het ontwerp en fasering en in 
communicatie naar eindgebruikers 

KI i.o. Product 

14 Vertraging doordat zorgverleners niet (tijdig) 
beschikbaar zijn 

6 4 24 In de planning is al enige rekening gehouden met 
vertraging vanwege de vakantie. Mocht dit oplopen 
dan moet de planning aangepast worden. Daarnaast 
kan ook gekeken worden naar andere zorgverleners 
die wel beschikbaar zijn. 

KI i.o. en 
Projectleider 

Project 

15 Ervaring uit andere huizen: Haalbaarheid van de 
herbruikbaarheid van het stadiëringsformulier zou wel 
eens lastig kunnen zijn. 

7 3 21 Voor het MDO-verslag lijkt dit vooralsnog geen issue, 
maar in fase 2 moet goed gekeken worden naar de 
gevolgen voor de aanlevering 

EVA / KI i.o. Product 
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16 Weerstand bij de eindgebruikers voor gebruik doordat 
informatie gefragmenteerd in het dossier belandt. 

6 3 18 Zorgen dat het MDO-verslag alle relevante informatie 
bevat zodat er overzicht is. Indien dit niet zo ervaren 
wordt: aanpassen in fase 2 

KI i.o. Product 

17 Niet tijdig hebben van een gefiatteerde 
informatiestandaard / Beslisboom, waardoor het 
MDO-formulier geen 'formele' basis heeft. 

3 5 15 Dan gaan we live met een voorlopige versie van MDO-
formulier en moet er een update gepland worden 
zodra de fiattering er is. Daarnaast is er de 
mogelijkheid om live te gaan met UMCA-elementen, 
i.p.v. Epic SDE's. Deze kunnen dan na de fiattering 
aangevraagd worden 

KI i.o. en 
Projectleider 

Project en 
Product 

18 Ervaring uit andere huizen: Haalbaarheid van de 
herbruikbaarheid van het intakeformulier zou wel 
eens lastig kunnen zijn. 

7 2 14 In fase 2 moeten we dit goed afstemmen met EVA en 
meenemen in het ontwerp en de realisatie daarvan. 

EVA / KI i.o. Product 

19 Projectleider langere tijd afwezig 2 5 10 Projectleider is telefonisch bereikbaar. Opdrachtgever 
neemt tijdelijk waar en het project draait op een lager 
pitje vanwege de faseovergang.  

Projectleider Project 

20 De voorzitter van het MDO in het VUmc is niet goed 
meegenomen in het project 

3 3 9 Het klinisch evaluatieplan en de Mock-up zijn 
opgestuurd, afwachten wat de reactie is. 

 
Project 

21 De multidisciplinaire (regionale) werkgroep voelt zich 
gepasseerd in het project, doordat zij daarin niet 
meegenomen zijn 

3 3 9 TWGE Amsterdam informeren over de pilot (via mail 
of in eigen vergadering) en welke specialismen 
betrokken zijn. Daarbij ook uitnodigen om input te 
geven, voor fase 2.  

Senior 
Supplier IKNL 
/ Projectleider 
/ KI i.o. i.s.m. 
TT IKNL 

Project 

22 Vertraging van de projectplanning door uitloop / 
issues bij de Upgrade Epic in oktober: impact van de 
wijzigingen in de Beacon module Epic op de bouw van 
de verbeteringen in Epic m.b.v. Notewriter t.b.v. het 
MDO Oesophagus Maag. 

6 1 6 Er blijken geen gevolgen voor ons project (nov) Projectleider Project 

23 Vertraging van de projectplanning doordat 
onvoldoende kennis opgedaan is met het werken met 
'Notewriter' in het project "Longcarcinomen". De 
Notewriter functie in Epic is noodzakelijk om 
synoptische/discrete vastlegging van gegevens in het 
MDO-verslag mogelijk te maken.  

1 1 1 Dit lijkt niet meer actueel (17/10), maar eventueel zou 
expertise vanuit Radboud, Amphia en Epic ingezet 
kunnen worden.  

Senior 
Supplier  

Project 

24 De EVA-brede eigenaar van de MDO functie is 
momenteel bezig om de knelpunten in het proces in 
kaart te brengen en verbeteren. Dit zou de werking 
van de MDO-modules kunnen veranderen, wat van 
invloed is op ons project 

1 1 1 Afstemming met MDO-eigenaar en zijn bouwploeg, 
vooralsnog lijkt hier geen probleem 

Projectleider 
en KI i.o. 

Project + 
product 
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25 GIOCA is niet goed meegenomen in het project, maar 
wel de eigenaar van het MDO in het AMC 

1 1 1 Dit is gecorrigeerd, GIOCA heeft haar medewerking 
toegezegd en schuift aan bij de stuurgroep om de 
belangen te behartigen 

Opdracht-
gever 

Project 

26 Realisatie van het nieuwe stadiëringsformulier (begin 
dec) ligt zo dicht op de deadline dat deze mogelijk in 
gevaar komt, doordat deze eerst nog onderzocht en 
met de zorgverleners besproken moet worden 

0 4 0 We maken gebruik van AJCC versie 7, deze is reeds 
beschikbaar en zal ook na de release van versie 8 
beschikbaar blijven. -> impact van 9 naar 0 

KI i.o. Project 

27 Het nieuwe stadiëringsformulier (versie 8 ) wordt 
binnenkort gelanceerd. Hierdoor is het mogelijk dat 
gebruikers onbedoeld deze i.p.v. 7 gaan gebruiken.  

0 3 0 MDO-verslag bevat smartlink die alle recente 
stadiëringsoverzichten binnenhaalt, dus het maakt 
niet uit welke ze invullen. | Medisch gezien is het nog 
niet duidelijk of ze over moeten gaan van 7 naar 8 
(i.v.m. de richtlijnen) 

KI i.o. Product 

Tabel 10 – Risico-log van het project, status van 14-12-2017, waarin zowel de project als productrisico’s zijn opgenomen 
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A.6 Informatiemodel MDO-rapportage 
In deze bijlage is het informatiemodel van de algemene MDO-rapportage opgenomen. Zie voor de specificaties van de cMDO, ycMDO en pMDO-formulieren alsmede voor 
de definities van de oranje gemarkeerde waardenlijsten het bijbehorende Excel-bestand (Vermeulen, OESMAAG MDO-formulier, 2018b). 

MDO-verslag

Verwijzing

 
 

Basisgegevensset Zorg

 
 

Aanvullend onderzoek

 

Verwijsbrief

 
 

 

1..*

 

1

Eindbrief

 
 

Brief MDO-verslag

 
 

1

0..*1..*

1 1

1

1

1..*

Verwijzer

 
 

1

0..*

1 1

1..*

1

0..*

Dataset DUCA

 
 

Dataset NKR

 
 

1 1

Dataset Oncoguide

 
 

11

 

Figuur 44 – Hoofdobjecten in een rol spelen in het MDO-proces 
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MDO-verslag

 
 

Algemene MDO-gegevens

Datum MDO : date [1]

Aanvrager : <zorgverlener> [1]

Anamnese en Lichamelijk Onderzoek

Voorgeschiedenis : Problemen [0..*]
Medicatie : Medicatiegebruik [0...*]

Conclusie

 
 

Aanvullend onderzoek Advies en beleid

Opzet beleid : Opzet beleid [1..*]

Toelichting beleid : string [0..1]
Aanwezigen : <zorgverlener> [8..*]
Vraagstelling MDO : string [1]

Voorzitter : <zorgverlener> [1]

Reden van komst : Problemen [1]
Verwijzend ziekenhuis : <ziekenhuis> 
[0..1]

1 1 1..* 1..2 1..2

Allergie : Allergie-intoleranties [0..*]
Samenvatting anamnese : string [1]
Lengte (m) : float [0..1]

Gewichtsverlies (kg) : float [0..1]
Gewichtsverliestijdsspanne : datetime  [0..1]
Dysfagie : Integer {0,1,2,3,4} [0..1]
Gastric outlet obstruction : boolean [0..1]
Bloeding primaire tumor : boolean [0..1]
WHO-performance status : Integer {0,1,2,3,4} [1]
ASA-classificatie : Integer {1,2,3,4,5} [0..1]
Operabele patiënt : boolean [0..1]
Levensverwachting : float [0..1]
Sociale anamnese : string [0..1]
Familieanamnese : <Familieanamnese>  [0..1]
Verwachting patiënt : string [1]

Tumor

Primaire tumor (T) : T [1]
Tumor lokalisatie : T lokalisatie [1]
GEJ betrokken : boolean [0..1]
Locatie bulk tumor : locatie bulk [0..1]

Tumor lengte (cm) : integer [0..1]
Tumor diameter (mm) : float [0..1]

Ingroei luchtwegen : boolean [0..1]

Regionale lymfeklieren

Regionale lymfeklieren (N) : N [1]
Lymfeklier lokalisatie : N lokalisatie [0..1]

Afstandsmetastasen

Afstandsmetastase (M) : M [1]
Metastase lokalisatie : M lokalisatie [0..1]

Stadiëring

TNM-classificatie : string [1]
Aanvulling op stadiëring : string [0..1]

Overig

Resectabiliteit : Resectabiliteit [0..1]
Overige opmerkingen : string [0..1]

1

Chirurgie

Chirurgische procedure : chirurgische 
procedure [1]
Aanvullende procedure : aanvullende 
procedure [0..*]
Ligging anastomose : anatomose [0..1]

Reconstructie : reconstructie [0..1]
Urgentie : urgentie [0..1]

Soort ingreep : soort ingreep [0..1]

Chemotherapie

Middel(en) : Middel(en) [0..1]
Kuurlengte (dagen) : integer [0..1]

Radiotherapie

Totale dosis (Gy) : float [0..1]
Aantal fracties : integer [0..1]

Advies/beleid volgens richtlijn : boolean 
[1]
Reden afwijken richting : string [0..1]

Voorgestelde behandeling : voorgestelde 
behandeling [0...*]

Aantal kuren : integer [0..1]

Dosis (Gy) per fractie : float [0..1]

Aanvullend onderzoek

Naam extra aanvullend onderzoek : 
Aanvullend onderzoek [1..*]
Toelichting op extra aanvullend 
onderzoek : string [0..1]

Klinische studie : string [0..1]
Beoogd hoofdbehandelaar : 
<zorgverlener> [1]
Vervolg MDO : boolean [0..1]

0..1

Verwijzer : <zorgverlener>

Naamgegevens
Specialisme

0..1

Gewicht (kg) : float [0..1]

Intoxicaties

 
 

0..1

Drugsgebruik

 
 

Alcoholgebruik

 
 

Tabaksgebruik

 
 

Compleetheid mucosaresectie: 
compleetheid  [0..1]
Snijvlak van de steel : snijvlak [0..1]
Lateraal snijvlak : snijvlak [0..1]
Basaal snijvlak : snijvlak [0..1]
Snijvlakken : snijvlak [0..1]

Patiëntgegevens

 
 

0..* 1

 
 

Kinderwens : boolean [1]

Behandelingen

 

Chirurgie

Chirurgische procedure : chirurgische 
procedure [1]
Aanvullende procedure : aanvullende 
procedure [0..*]
Ligging anastomose : anatomose [0..1]

Reconstructie : reconstructie [0..1]
Soort ingreep : soort ingreep [0..1]

Neoadjuvante therapie

Neoadjuvante therapie : neoadjuvante 
therapie [1]
Klinische respons op neoadjuvante 
therapie : klinische respons [0..1]

Endoscopische resectie

Procedure : procedure [1]
Methode : methode [0..1]

Bijzonderheden : string [0..1]

Pathologische respons op neoadjuvante 
therapie : mandrad [0..1]

Ulceratie : boolean [0..1]

0..1

0..1

Consult bij : Consult bij [0..*]

Post operatieve conclusie : string [1]
Datum  operatie : date [1]

Tumor lokalisatie : T lokalisatie [1]

 
Figuur 45 – Informatiemodel van het hoofdobject MDO-verslag, waarbij waar mogelijk gebruik is gemaakt van de <ZIB>  
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EUSOesofago-Gastroduodenoscopie

EBUS

Bronchoscopie

Diepste tumor doorgroei Oesofagus : 
Diepste tumor doorgroei Oesofagus [1]

FDG-PET/CT

CT-thorax,-abdomen,-hals

Echo hals

ResectieBiopt

Gedrag : Gedrag [1]

Invasiediepte : invasiediepte [1]

Cytologische punctie

<<Enumeration>>

Naam onderzoek

Longfunctie
ECG
Diagnostische laparascopie

CT-geleide punctie

Echo-geleide punctie

Oesofago-gastroduodenoscopie
Bronchoscopie
EUS
EBUS
CT-thorax,-abdomen,-hals

Echo hals

FDG-PET/CT
MRI
Biopt
Cytologische punctie
Resectie
Overig

Aanvullend onderzoeksverslag

Onderzoeksbevindingen : string [1]
Onderzoeksconclusie : string [1]

Aanvullend onderzoeksbeeld

 
 

Aanvullend onderzoek

Naam Onderzoek : Naam Onderzoek [1]
Datum Onderzoek : date [1]

Aanvullend onderzoeksuitslag

Onderzoeksuitslag : string [1]
 

Locatie Onderzoek : string [1]
Onderzoeksnummer : string [1]

1..2 0..*

Patiëntgegevens

 
 

0..* 1

Laboratorium

Hb (mmol/l) : float [0..1]

Tumorgroei in Cardia (cm) : integer [0..1]

Primaire tumor (T) : T {c} [1]

Tumor lokalisatie : T lokalisatie [1]
GEJ betrokken : boolean [0..1]
Locatie bulk tumor : locatie bulk [0..1]
Tumor diameter (mm) : float [0..1]

Morfologie : morfologie [1]
Laurens classificatie biopt : subtype [0..1]

Differentiatiegraad biopt : graad [1]

HER2-status : HER2 [1]

Angioinvasie : Angioinvasie [0..1]

Laurens classificatie path. : subtype [0..1]

Differentiatiegraad tumor : graad [1]

Compleetheid mucosaresectie: 
compleetheid  [0..1]

Snijvlak van de steel : snijvlak [0..1]

Lateraal snijvlak : snijvlak [0..1]

Basaal snijvlak : snijvlak [0..1]

Afstand vanaf tandenrij tot bovenkant 
(cm) : integer [0..1]
Afstand vanaf tandenrij tot onderkant 
(cm) : integer [0..1]
Tumor lengte (cm) : integer [0..1]
Afstand tandenrij tot z-lijn (cm) : integer 
[0..1]
Afstand tandenrij tot diafragma (cm) : 
integer [0..1]

Barrett slokdarm : boolean [0..1]
Oesofago-tracheale fistel : boolean [0..1]
Ulceratie : boolean [1]

Tumor lokalisatie : T lokalisatie [1]

Ulceratie : boolean [1]

Tumorgroei in Cardia (cm) : integer [0..1]

Tumor lokalisatie : T lokalisatie [1]
GEJ betrokken : boolean [0..1]
Locatie bulk tumor : locatie bulk [0..1]
Tumor diameter (mm) : float [0..1]

Afstand vanaf tandenrij tot bovenkant 
(cm) : integer [0..1]
Afstand vanaf tandenrij tot onderkant 
(cm) : integer [0..1]

Tumor lengte (cm) : integer [0..1]

Afstand tandenrij tot z-lijn (cm) : integer 
[0..1]
Afstand tandenrij tot diafragma (cm) : 
integer [0..1]

Barrett slokdarm : boolean [0..1]
Oesofago-tracheale fistel : boolean [0..1]
Ulceratie : boolean [0..1]

Verdenking pretracheale en/of 
subcarinale lymfadenopathie : boolean 
[0..1]

Verdenking ingroei luchtwegen : boolean 
[0..1]

Diepste tumor doorgroei Oesofagus : 
Diepste tumor doorgroei Oesofagus [0..1]
Diepste tumor doorgroei Maag : Diepste 
tumor doorgroei Maag [0..1]

Primaire tumor (T) : T {c} [1]
Aantal aangedane regionale klieren : 
integer [1]
Regionale lymfeklieren (N) : N {c} [1]
Lymfeklier lokalisatie : N lokalisatie [0..1]

Tumor lokalisatie : T lokalisatie [1]
Aantal aangedane regionale klieren : 
integer [1]
Regionale lymfeklieren (N) : N {c} [1]
Lymfeklier lokalisatie : N lokalisatie [0..1]

Revisie : boolean [0..1]

Tumor lokalisatie : T lokalisatie [1]
GEJ betrokken : boolean [0..1]
Locatie bulk tumor : locatie bulk [0..1]
Tumor lengte (cm) : integer [0..1]
Diepste tumor doorgroei Oesofagus : 
Diepste tumor doorgroei Oesofagus [0..1]
Diepste tumor doorgroei Maag : Diepste 
tumor doorgroei Maag [0..1]
Primaire tumor (T) : T {c} [1]
Aantal aangedane regionale klieren : 
integer [1]
Regionale lymfeklieren (N) : N {c} [1]
Lymfeklier lokalisatie : N lokalisatie [0..1]
Afstandsmetastase (M) : M {c} [1]
Metastase lokalisatie : M lokalisatie [0..1]

Aantal aangedane regionale klieren : 
integer [1]
Regionale lymfeklieren (N) : N {c} [1]
Lymfeklier lokalisatie : N lokalisatie [0..1]
Afstandsmetastase (M) : M {c}  [1]
Metastase lokalisatie : M lokalisatie [0..1]

Tumor lokalisatie : T lokalisatie [1]
GEJ betrokken : boolean [0..1]
Locatie bulk tumor : locatie bulk [0..1]
Tumor lengte (cm) : integer [0..1]
Diepste tumor doorgroei Oesofagus : 
Diepste tumor doorgroei Oesofagus [0..1]
Diepste tumor doorgroei Maag : Diepste 
tumor doorgroei Maag [0..1]
Primaire tumor (T) : T {c} [1]
Aantal aangedane regionale klieren : 
integer [1]
Regionale lymfeklieren (N) : N {c} [1]
Lymfeklier lokalisatie : N lokalisatie [0..1]
Afstandsmetastase (M) : M {c} [1]
Metastase lokalisatie : M lokalisatie [0..1]

Tumor lokalisatie : T lokalisatie [1]

Primaire tumor (T) : T {p} [1]

Afstandsmetastase (M) : M {p} [0..1]
Metastase lokalisatie : M lokalisatie [0..1]

Gedrag : Gedrag [1]

Invasiediepte : invasiediepte [0..1]

Morfologie : morfologie [1]

HER2-status : HER2 [1]

Tumor lokalisatie : T lokalisatie [1]

Primaire tumor (T) : T {p} [1]

Afstandsmetastase (M) : M {p} [0..1]

Gedrag : Gedrag [1]
Afstandsmetastase (M) : M {p} [0..1]
Metastase lokalisatie : M lokalisatie [0..1]

Type resectie : type resectie [1]

Tumor diameter (cm) : integer [1]
Tumor lengte (cm) : integer [1]

Registreren als : registreren als [1]

Kikuchi level : {sm1,sm2,sm} [0..1] 

Respons op neo-adjuvante therapie : 
Mandrad [0..1]
Diepste tumordoorgroei : diepste 
tumordoorgroei [0..1]
Perineurale invasie : perineurale invasie 
[0..1]
Proximale snijvlak : snijvlak [0..1]

Distaal snijvlak : snijvlak [0..1]

Circumferentieel snijvlak : snijvlak [0..1]

Vriescoupe snijvlak :  Vriescoupe snijvlak 
[0..1]

Aantal lymfeklieren : integer [0..1]
Aantal lymfeklieren met metastasen : 
integer [0..1]

Aantal extra-regionale lymfelieren : 
integer [0..1]

Regionale lymfeklieren (N) : N {p} [0..1]

Aantal extra-lymfeklieren met 
metastasen : integer [0..1]

Laboratorium

Helocibacter Pylori Infectie : boolean 
[0..1]

Lokalisatie tumorpositieve regionale 
lymfklierstation(s) : Lokalisatie N [0..1]

Lokalisatie tumorpositieve extra-
regionale lymfklierstation(s) : Lokalisatie 
M [0..1]

vrije marge vd steel (cm) :  marge [0..1] 

vrije laterale marge (cm) : marge [0..1] 

vrije basale marge (cm) : marge [0..1] 

vrije proximale marge (cm) :  marge [0..1] 

vrije distale marge (cm) :  marge [0..1] 

vrije circumferentiele marge (cm) :  
marge [0..1] 

Diagnostosche laparoscopie

Afstandsmetastase (M) : M {c}  [1]
Metastase lokalisatie : M lokalisatie [0..1]

Tumor lengte (cm) : integer [0..1]

Waardenlijsten conform Palga-
protocol

 
Figuur 46 – Informatiemodel van het hoofdobject Aanvullend onderzoek 
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Basisgegevensset Zorg

 
 

Patiëntgegevens

 
 

Huisarts

 
 

Verzekeringsgegevens

 
 

Behandelaanwijzing

 
 

Wilsverklaring

 
 

Contactpersoon

 
 

Functionele / mentale status

 
 

Problemen

 
 

Burgelijke staat

 
 

Woonsituatie

 
 

Laboratorium uitslagen

 
 

Verrichtingen

 
 

Contacten

 
 

Geplande zorgactiviteiten

 
 

Drugsgebruik

 
 

Alcoholgebruik

 
 

Tabaksgebruik

 
 

Voedingsadvies

 
 

Alerts

 
 

Allergie-intoleranties

 
 

Medicatiegebruik

 
 

Medische hulpmiddelen

 
 

Vaccinaties

 
 

Bloeddruk

 
 

Gewicht

 
 

Lengte

 
 

1

1

Conform de 
standaard

 
Figuur 47 – Informatiemodel van het hoofdobject Basisgevensset Zorg 
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MDO-verslag

Basisgegevensset Zorg

 
 

Aanvullend onderzoek

 

Verwijsbrief

 
 

  
1..*

1 1

1..*
Verwijzer

 
 

1

1..*

1

0..*

Patiëntgegevens

 
 

0..*

1

Conform HASP-
richtlijn

 
Figuur 48 – Informatiemodel van het hoofdobject Verwijsbrief 
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MDO-verslag

 

Brief MDO-verslag

Datum
Auteur

Patiëntgegevens

 
 

Huisarts

 
 

Verwijzer

 
 

Aanhef
Slotalinea 
Afsluiting

0..*

1

 
Figuur 49 – Informatiemodel van het hoofdobject Brief MDO-verslag 
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MDO-verslag

Basisgegevensset Zorg

 
 

 

Eindbrief

Patiëntgegevens

 
 

Huisarts

 
 

Verwijzer

 
 

Geplande zorgactiviteiten

 
 

Conclusie

 
 Aanvullend onderzoek

 
 Advies en beleid

 
 

Datum
Auteur
Aanhef

Slotalinea 
Afsluiting

Overweging

0..*

1

Conform HASP-
richtlijn

 
Figuur 50 – Informatiemodel van het hoofdobject Eindbrief 

 



97 
 

Dataset DUCA

 
 

MDO-verslag

 
 

Algemene MDO-gegevens Anamnese en Lichamelijk Onderzoek

Voorgeschiedenis : Problemen [0..*]

Conclusie

 
 

Aanvullend onderzoek Advies en beleid

Verwijzend ziekenhuis : <ziekenhuis> 
[0..1]

1 1 1..2 1..2

Lengte (m) : float [0..1]

Gewichtsverlies (kg) : float [0..1]
ASA-classificatie : Integer {1,2,3,4,5} [0..1]

Tumor

Primaire tumor (T) : T [1]
Tumor lokalisatie : T lokalisatie [1]
Locatie bulk tumor : locatie bulk [0..1]

Regionale lymfeklieren

Regionale lymfeklieren (N) : N [1]

Afstandsmetastasen

Afstandsmetastase (M) : M [1]

Voorgestelde behandeling : voorgestelde 
behandeling [0...*]

Gewicht (kg) : float [0..1]

Patiëntgegevens

 
 

 
 

Behandelingen

 

Chirurgie

Chirurgische procedure : chirurgische 
procedure [1]
Ligging anastomose : anatomose [0..1]

Reconstructie : reconstructie [0..1]
Soort ingreep : soort ingreep [0..1]

Neoadjuvante therapie

Neoadjuvante therapie : neoadjuvante 
therapie [1]

Endoscopische resectie

Procedure : procedure [1]

0..1

0..1

Consult bij : Consult bij [0..*]

EUS

Oesofago-Gastroduodenoscopie

FDG-PET/CT

CT-thorax,-abdomen,-hals

Biopt

Laboratorium

Hb (mmol/l) : float [0..1]

Morfologie : morfologie [1]

Afstand vanaf tandenrij tot bovenkant 
(cm) : integer [0..1]
Afstand vanaf tandenrij tot onderkant 
(cm) : integer [0..1]
Tumor lengte (cm) : integer [0..1]
Afstand tandenrij tot z-lijn (cm) : integer 
[0..1]
Afstand tandenrij tot diafragma (cm) : 
integer [0..1]

Afstand vanaf tandenrij tot bovenkant 
(cm) : integer [0..1]
Afstand vanaf tandenrij tot onderkant 
(cm) : integer [0..1]
Tumor lengte (cm) : integer [0..1]
Afstand tandenrij tot z-lijn (cm) : integer 
[0..1]
Afstand tandenrij tot diafragma (cm) : 
integer [0..1]

 
 

Diagnostosche laparoscopie

Datum Onderzoek : date [1]

Datum  operatie : date [1]

Resectie

Laurens classificatie path. : subtype [0..1]
Differentiatiegraad tumor : graad [1]

Morfologie : morfologie [1]

Primaire tumor (T) : T {p} [1]

Afstandsmetastase (M) : M {p} [0..1]

Aantal lymfeklieren : integer [0..1]
Aantal lymfeklieren met metastasen : 
integer [0..1]
Regionale lymfeklieren (N) : N {p} [0..1]

vrije proximale marge (cm) :  marge [0..1] 
vrije distale marge (cm) :  marge [0..1] 
vrije circumferentiele marge (cm) :  
marge [0..1] 

 
Figuur 51 – Informatiemodel van het hoofdobject Dataset DUCA 
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Dataset NKR

 
 

MDO-verslag

 
 

Algemene MDO-gegevens Anamnese en Lichamelijk Onderzoek Conclusie

 
 

Aanvullend onderzoek Advies en beleid

1 1 1..2 1..2

Lengte (m) : float [0..1]

Gewichtsverlies (kg) : float [0..1]
ASA-classificatie : Integer {1,2,3,4,5} [0..1]

Tumor

Primaire tumor (T) : T [1]
Tumor lokalisatie : T lokalisatie [1]

Regionale lymfeklieren

Regionale lymfeklieren (N) : N [1]

Afstandsmetastasen

Afstandsmetastase (M) : M [1]

Gewicht (kg) : float [0..1]

Patiëntgegevens

 
 

Behandelingen

 

Chirurgie

Chirurgische procedure : chirurgische 
procedure [1]

Ligging anastomose : anatomose [0..1]

Reconstructie : reconstructie [0..1]
Soort ingreep : soort ingreep [0..1]

Endoscopische resectie

Procedure : procedure [1]

0..1

Consult bij : Consult bij [0..*]

EUS

Oesofago-Gastroduodenoscopie

BioptLaboratorium

Hb (mmol/l) : float [0..1] Morfologie : morfologie [1]

Afstand vanaf tandenrij tot bovenkant 
(cm) : integer [0..1]
Afstand vanaf tandenrij tot onderkant 
(cm) : integer [0..1]
Tumor lengte (cm) : integer [0..1]
Afstand tandenrij tot z-lijn (cm) : integer 
[0..1]
Afstand tandenrij tot diafragma (cm) : 
integer [0..1]

Afstand vanaf tandenrij tot bovenkant 
(cm) : integer [0..1]
Afstand vanaf tandenrij tot onderkant 
(cm) : integer [0..1]
Tumor lengte (cm) : integer [0..1]
Afstand tandenrij tot z-lijn (cm) : integer 
[0..1]
Afstand tandenrij tot diafragma (cm) : 
integer [0..1]

Diagnostosche laparoscopie

Datum  operatie : date [1]

Resectie

Laurens classificatie path. : subtype [0..1]

Differentiatiegraad tumor : graad [1]

Morfologie : morfologie [1]

Aantal lymfeklieren : integer [0..1]
Aantal lymfeklieren met metastasen : 
integer [0..1]

vrije proximale marge (cm) :  marge [0..1] 
vrije distale marge (cm) :  marge [0..1] 
vrije circumferentiele marge (cm) :  
marge [0..1] 

Datum MDO : date [1]

Afstandsmetastase (M) : M {c}  [1]
Metastase lokalisatie : M lokalisatie [0..1]

Barrett slokdarm : boolean [0..1]

Barrett slokdarm : boolean [0..1]

Naam Onderzoek : Naam Onderzoek [1]
Datum Onderzoek : date [1]
Locatie Onderzoek : string [0..1]

<<Enumeration>>

Naam onderzoek

Diagnostische laparascopie

CT-geleide punctie

Echo-geleide punctie

Oesofago-gastroduodenoscopie
Bronchoscopie
EUS
EBUS
CT-thorax,-abdomen,-hals

Echo hals

FDG-PET/CT
MRI
Biopt
Cytologische punctie
Resectie
Overig

Laboratorium

Laurens classificatie biopt : subtype [0..1]
Differentiatiegraad biopt : graad [1]
HER2-status : HER2 [1]

Metastase lokalisatie : M lokalisatie [0..1]

Aanvullende procedure : aanvullende 
procedure [0..*]

Gedrag : Gedrag [1]

Respons op neo-adjuvante therapie : 
Mandrad [0..1]
Angioinvasie : Angioinvasie [0..1]

HER2-status : HER2 [1]

Aantal extra-regionale lymfelieren : 
integer [0..1]
Lokalisatie tumorpositieve extra-
regionale lymfklierstation(s) : Lokalisatie 
M [0..1]

 

Figuur 52 – Informatiemodel van het hoofdobject Dataset NKR 
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Dataset NKR

 
 

MDO-verslag

 
 

Anamnese en Lichamelijk Onderzoek Conclusie

 
 

Aanvullend onderzoek

1 1..2

Behandelingen

 

Chirurgie

Chirurgische procedure : chirurgische 
procedure [1]

Endoscopische resectie

Procedure : procedure [1]

0..1

EUS

Oesofago-Gastroduodenoscopie

Biopt

Laboratorium

Morfologie : morfologie [1]

Resectie

Differentiatiegraad tumor : graad [1]
Morfologie : morfologie [1]

Aantal lymfeklieren : integer [0..1]
Aantal lymfeklieren met metastasen : 
integer [0..1]

Naam Onderzoek : Naam Onderzoek [1]
 

<<Enumeration>>

Naam onderzoek

Oesofago-gastroduodenoscopie
Bronchoscopie
EUS
CT-thorax,-abdomen,-hals
Echo hals
FDG-PET/CT
Biopt
Resectie

Laboratorium

Differentiatiegraad biopt : graad [1]

Respons op neo-adjuvante therapie : 
Mandrad [0..1]

Angioinvasie : Angioinvasie [0..1]

HER2-status : HER2 [1]

Dysfagie : Integer {0,1,2,3,4} [0..1]
Gastric outlet obstruction : boolean [0..1]
Bloeding primaire tumor : boolean [0..1]
WHO-performance status : Integer {0,1,2,3,4} [1]
Operabele patiënt : boolean [0..1]
Levensverwachting : float [0..1]

Helocibacter Pylori Infectie : boolean 
[0..1]

Oesofago-tracheale fistel : boolean [0..1]
Ulceratie : boolean [0..1]

Oesofago-tracheale fistel : boolean [0..1]
Ulceratie : boolean [0..1]

Verdenking pretracheale en/of 
subcarinale lymfadenopathie : boolean 
[0..1]
Verdenking ingroei luchtwegen : boolean 
[0..1]

Bronchoscopie

Diepste tumor doorgroei Oesofagus : 
Diepste tumor doorgroei Oesofagus [1]
Ulceratie : boolean [1]

Diepste tumor doorgroei Oesofagus : 
Diepste tumor doorgroei Oesofagus [0..1]
Diepste tumor doorgroei Maag : Diepste 
tumor doorgroei Maag [0..1]

Aantal aangedane regionale klieren : 
integer [1]

FDG-PET/CT

CT-thorax,-abdomen,-hals

Echo hals

Diepste tumor doorgroei Oesofagus : 
Diepste tumor doorgroei Oesofagus [0..1]
Diepste tumor doorgroei Maag : Diepste 
tumor doorgroei Maag [0..1]
Aantal aangedane regionale klieren : 
integer [1]

Aantal aangedane regionale klieren : 
integer [1]

Tumor lengte (cm) : integer [0..1]
Diepste tumor doorgroei Oesofagus : 
Diepste tumor doorgroei Oesofagus [0..1]
Diepste tumor doorgroei Maag : Diepste 
tumor doorgroei Maag [0..1]
Aantal aangedane regionale klieren : 
integer [1]

Gedrag : Gedrag [1]

Invasiediepte : invasiediepte [1]
HER2-status : HER2 [1]

Tumor

Primaire tumor (T) : T [1]
Tumor lokalisatie : T lokalisatie [1]
GEJ betrokken : boolean [0..1]
Locatie bulk tumor : locatie bulk [0..1]

Tumor diameter (mm) : float [0..1]
Ingroei luchtwegen : boolean [0..1]

Regionale lymfeklieren

Regionale lymfeklieren (N) : N [1]

Afstandsmetastasen

Afstandsmetastase (M) : M [1]
Metastase lokalisatie : M lokalisatie [0..1]

Overig

Resectabiliteit : Resectabiliteit [0..1]

Compleetheid mucosaresectie: 
compleetheid  [0..1]
Snijvlak van de steel : snijvlak [0..1]
Lateraal snijvlak : snijvlak [0..1]
Basaal snijvlak : snijvlak [0..1]
Snijvlakken : snijvlak [0..1]

Methode : methode [0..1]

Neoadjuvante therapie

Neoadjuvante therapie : neoadjuvante 
therapie [1]
Pathologische respons op neoadjuvante 
therapie : mandrad [0..1]

Invasiediepte : invasiediepte [0..1]

Diepste tumordoorgroei : diepste 
tumordoorgroei [0..1]

 

Figuur 53 – Informatiemodel van het hoofdobject Dataset Oncoguide 
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A.7 Tussentijds informatiemodel MDO-rapportage 
In deze bijlage is het informatiemodel van de algemene MDO-rapportage opgenomen. Zie voor de specificaties van de cMDO, ycMDO en pMDO-formulieren alsmede voor 
de definities van de oranje gemarkeerde waardenlijsten het bijbehorende Excel-bestand (Vermeulen, OESMAAG MDO-formulier, 2018b). 

MDO-verslag

 
 

Algemene MDO-gegevens

Datum MDO : date [1]

Aanvrager : <zorgverlener> [1]

Anamnese en Lichamelijk Onderzoek

Voorgeschiedenis : Problemen [0..*]
Medicatie : Medicatiegebruik [0...*]

Conclusie

 
 

Aanvullend onderzoek Advies en beleid

Opzet beleid : Opzet beleid [0..*]

Toelichting beleid : string [0..1]
Aanwezigen : <zorgverlener> [8..*]
Vraagstelling MDO : string [1]

Voorzitter : <zorgverlener> [1]

Reden van komst : <probleem> [1]
Verwijzend ziekenhuis : <ziekenhuis> 
[0..1]

1 1 1..* 1..2
1..2

Allergie : Allergie-intoleranties [0..*]
Samenvatting anamnese : string [1]
Lengte (m) : float [0..1]

Gewichtsverlies (kg) : float [0..1]
Gewichtsverliestijdsspanne : datetime  
[0..1]
Intoxicatie : string [0..*]
Dysfagie : Integer {0,1,2,3,4} [0..1]
Gastric outlet obstruction : boolean [0..1]
Bloeding primaire tumor : boolean [0..1]
WHO-performance status : Integer 
{0,1,2,3,4} [1]
ASA-classificatie : Integer {1,2,3,4,5} [0..1]
Operabele patiënt : boolean [0..1]
Levensverwachting : float [0..1]
Sociale anamnese : string [0..1]
Familieanamnese : string [0..1]
Verwachting patiënt : string [1]

Tumor

Primaire tumor (T) : T [1]
Tumor lokalisatie : T lokalisatie [1]
GEJ betrokken : boolean [0..1]
Locatie bulk tumor : locatie bulk [0..1]

Tumor lengte (cm) : integer [0..1]
Tumor diameter (mm) : float [0..1]
Morfologie : morfologie [0..1]
Laurens classificatie biopt : subtype [0..1]

Differentiatiegraad biopt : graad [0..1]

Ingroei luchtwegen : boolean [0..1]

HER2-status : HER2 [1]

Regionale lymfeklieren

Regionale lymfeklieren (N) : N [1]
Lymfeklier lokalisatie : N lokalisatie [0..1]

Afstandsmetastasen

Afstandsmetastase (M) : M [1]
Metastase lokalisatie : M lokalisatie [0..1]

Stadiëring

TNM-classificatie : string [1]
Aanvulling op stadiëring : string [0..1]

Overig

Resectabiliteit : Resectabiliteit [0..1]
Overige opmerkingen : string [0..1]

1

Chirurgie

Chirurgische procedure : chirurgische 
procedure [0..1]
Aanvullende procedure : aanvullende 
procedure [0..1]
Ligging anastomose : anatomose [0..1]

Reconstructie : reconstructie [0..1]
Urgentie : urgentie [0..1]

Soort ingreep : soort ingreep [0..1]

Chemotherapie

Middel(en) : Middel(en) [0..1]
Kuurlengte (dagen) : integer [0..1]

Radiotherapie

Totale dosis (Gy) : float [0..1]
Aantal fracties : integer [0..1]

Richtlijn

Advies/beleid volgens richtlijn : boolean 
[1]
Reden afwijken richting : string [0..1]

Voorgestelde behandeling : voorgestelde 
behandeling [0...*]

Aantal kuren : integer [0..1]

Dosis (Gy) per fractie : float [0..1]

Aanvullend onderzoek

Naam extra aanvullend onderzoek : 
Aanvullend onderzoek [0..*]
Toelichting op extra aanvullend 
onderzoek : string [0..1]

Klinische studie : string [0..1]
Beoogd hoofdbehandelaar : 
<zorgverlener> [1]
Vervolg MDO : boolean [0..1]

0..1

Verwijzer

Naam zorgverlener
 

0..1

Gewicht (kg) : float [0..1]

Intoxicaties

 
 

0..1

Drugsgebruik

 
 

Alcoholgebruik

 
 

Tabaksgebruik

 
 

Lymf-angioinvasie : boolean [0..1]

Laurens classificatie path. : subtype [0..1]

Differentiatiegraad tumor : graad [0..1]
Compleetheid mucosaresectie: 
compleetheid  [0..1]
Snijvlak van de steel : snijvlak [0..1]
Lateraal snijvlak : snijvlak [0..1]
Basaal snijvlak : snijvlak [0..1]
Snijvlakken : snijvlak [0..1]

Patiëntgegevens

 
 

0..* 1

Onderzoeksconclusie : string [0..1]

Naam Onderzoek : Naam Onderzoek [1]
Datum Onderzoek : date [1]
Locatie Onderzoek : string [1]

Revisie : boolean [0..1]
Onderzoeksuitslag : string [0..1]

Endoscopische onderzoek

Tumorgroei in Cardia (cm) : integer [0..1]

Afstand vanaf tandenrij tot bovenkant 
(cm) : integer [0..1]
Afstand vanaf tandenrij tot onderkant 
(cm) : integer [0..1]
Afstand tandenrij tot z-lijn (cm) : integer 
[0..1]
Afstand tandenrij tot diafragma (cm) : 
integer [0..1]

Oesofago-tracheale fistel : boolean [0..1]
Ulceratie : boolean [0..1]
Verdenking pretracheale en/of 
subcarinale lymfadenopathie : boolean 
[0..1]
Verdenking ingroei luchtwegen : boolean 
[0..1]

0..1

Behandelingen

 

Chirurgie

Chirurgische procedure : chirurgische 
procedure [1]
Aanvullende procedure : aanvullende 
procedure [0..*]
Ligging anastomose : anatomose [0..1]

Reconstructie : reconstructie [0..1]
Soort ingreep : soort ingreep [0..1]

Neoadjuvante therapie

Neoadjuvante therapie : neoadjuvante 
therapie [1]
Klinische respons op neoadjuvante 
therapie : klinische respons [0..1]

Endoscopische resectie

Procedure : procedure [1]
Methode : methode [0..1]

Bijzonderheden : string [0..1]

Pathologische respons op neoadjuvante 
therapie : mandrad [0..1]

Ulceratie : boolean [0..1]

0..1

0..1

Consult bij : Consult bij [0..*]

Post operatieve conclusie : string [1]
Datum  operatie : date [1]

 
Figuur 54 – Tussentijdse informatiemodel voor het hoofdobject MDO-verslag   
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A.8 Ontwerp MDO-formulieren en -verslagen voor Epic 
In deze bijlage is de grafische uitwerking van het ontwerp van de MDO-rapportages opgenomen. Zie voor de specificaties van de condities en alle waardenlijsten het 
bijbehorende Excel-bestand (Vermeulen, OESMAAG MDO-formulier, 2018b). 

 
Figuur 55 – Ontwerp voor het intakeformulier van het cMDO 
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Figuur 56 – Ontwerp voor het cMDO-formulier tabblad Aanmelding 
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Figuur 57 – Ontwerp voor het cMDO-formulier tabblad Aanvullend Onderzoek – deel I 
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Figuur 58 – Ontwerp voor het cMDO-formulier tabblad Aanvullend Onderzoek – deel II 
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Figuur 59 – Ontwerp voor het cMDO-formulier tabblad Aanvullend Onderzoek – deel III 
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Figuur 60 – Ontwerp voor het cMDO-formulier tabblad Aanvullend Onderzoek – deel IV 
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Figuur 61 – Ontwerp voor het cMDO-formulier tabblad Aanvullend Onderzoek – deel V 
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Figuur 62 – Ontwerp voor het cMDO-formulier tabblad MDO bespreken – deel I 
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Figuur 63 – Ontwerp voor het cMDO-formulier tabblad MDO bespreken – deel II 
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Figuur 64 – Ontwerp voor het cMDO-formulier tabblad MDO bespreken – deel III 
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Figuur 65 – Ontwerp voor het cMDO-formulier tabblad MDO bespreken – deel IV 
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Figuur 66 – Ontwerp voor het intakeformulier van het ycMDO 
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Figuur 67 – Ontwerp voor het ycMDO-formulier tabblad Aanmelding 
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Figuur 68 – Ontwerp voor het ycMDO-formulier tabblad Aanvullend Onderzoek – deel I  
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Figuur 69 – Ontwerp voor het ycMDO-formulier tabblad Aanvullend Onderzoek – deel II 
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Figuur 70 – Ontwerp voor het ycMDO-formulier tabblad Aanvullend Onderzoek – deel III 
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Figuur 71 – Ontwerp voor het ycMDO-formulier tabblad MDO bespreken – deel I 
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Figuur 72 – Ontwerp voor het ycMDO-formulier tabblad MDO bespreken – deel II 
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Figuur 73 – Ontwerp voor het ycMDO-formulier tabblad MDO bespreken – deel III 
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Figuur 74 – Ontwerp voor het ycMDO-formulier tabblad MDO bespreken – deel IV 
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Figuur 75 – Ontwerp voor het pMDO-formulier tabblad Aanmelding – deel I 
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Figuur 76 – Ontwerp voor het pMDO-formulier tabblad Aanmelding – deel II 
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Figuur 77 – Ontwerp voor het pMDO-formulier tabblad Aanvullend Onderzoek 
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Figuur 78 – Ontwerp voor het pMDO-formulier tabblad MDO bespreken – deel I 
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Figuur 79 – Ontwerp voor het pMDO-formulier tabblad MDO bespreken – deel II 
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Figuur 80 – Ontwerp voor het pMDO-formulier tabblad MDO bespreken – deel III 
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Figuur 81 – Ontwerp voor het pMDO-formulier tabblad MDO bespreken – deel IV 
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A.9 Realisatie MDO-formulieren en –verslagen 
In deze bijlage is de grafische uitwerking van de gerealiseerde cMDO-rapportage opgenomen.  

 
Figuur 82– Realisatie van het cMDO-formulier tabblad Aanmelding, inclusief het Intakeformulier 
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Figuur 83 – Realisatie van het cMDO-formulier tabblad Aanvullend Onderzoek – deel I 
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Figuur 84 – Realisatie van het cMDO-formulier tabblad Aanvullend Onderzoek – deel II 
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Figuur 85 – Realisatie van het cMDO-formulier tabblad Aanvullend Onderzoek – deel III 
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Figuur 86 – Realisatie van het cMDO-formulier tabblad Aanvullend Onderzoek – deel IV 
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Figuur 87 – Realisatie van het cMDO-formulier tabblad Aanvullend Onderzoek – deel V 
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Figuur 88 – Realisatie van het cMDO-formulier tabblad MDO bespreken – deel I 
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Figuur 89 – Realisatie van het cMDO-formulier tabblad MDO bespreken – deel II 
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Figuur 90 – Realisatie van het cMDO-formulier tabblad MDO bespreken – deel III 
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Figuur 91 – Realisatie van het cMDO-formulier tabblad MDO bespreken – deel IV 
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A.10 Verificatie op basis van Use Cases 
Use 
case 

Omschrijving Trace in het MDO-formulier 

1 Patiënt met in de voorgeschiedenis een 
slokdarmcarcinoom en verdenking op 
afstandsmetastase. De conditie gaat de laatste 
tijd achteruit en de patiënt is het laatste jaar 
afgevallen. 
Aanvullend onderzoek: Echo, CT en PA, waarbij 
Her2 niet te bepalen was.  
Conclusie: metastase van slokdarmcarcinoom 
in de lymfeklieren. 
Beleid: palliatieve systeemtherapie, met indien 
klachten palliatieve bestraling  

cMDO-formulier 
De voorgeschiedenis dient (incl. kankerstadiëring) ingevuld te worden in probleemlijst en de conditie in het WHO-formulier. Op 
het Intakeformulier kan de anamnese en het Lichamelijk onderzoek opgenomen worden onder “samenvatting anamnese” en 
het “gewichtsverlies en de periode” bij de gelijknamige data-items. Deze info wordt in het MDO-verslag getrokken. 
De Echo, CT en PA kunnen met hun datum, locatie en conclusie vastgelegd worden onder de gelijknamige onderdelen in het 
tabblad Aanvullend Onderzoek.  
In het tabblad Advies en Beleid kan de lokalisatie van de afstandsmetastase “verre lymfeklieren” worden aangeklikt. De 
stadiëring dient op het kankerstadiëringsformulier aangepast te worden naar M1.  
Het data-item “Her2” heeft geen waarden voor het aangeven dat deze niet bepaald kon worden, maar dit kan wel genoteerd 
worden onder “overige opmerkingen”. Eventueel kan bij HER2 de optie “niet verricht” aangevinkt worden.  
Het beleid kan ingegeven worden door de opzet “palliatief” te selecteren en vervolgens te kiezen voor “palliatieve 
systeemtherapie” en het betreffende middel. De optie voor bestraling kan ingetypt worden onder “toelichting beleid”. 

2 Patiënt die verwezen is uit ZKN _X vanwege 
slokdarmcarcinoom. De patiënt heeft dysfagie, 
is afgevallen in het afgelopen jaar, heeft een 
zeer goede conditie en uitdrukkelijke 
behandelwens.  
Aanvullend onderzoek: lab, gastroscopie, EUS, 
CT, Echo, PET-CT en PA biopt primaire tumor 
en mogelijke metastase, met HER2-bepaling 
Conclusie: gemetastaseerd adenocarcinoom in 
distale oesofagus, HER2+  
Beleid: Palliatieve chemotherapie 

cMDO-formulier 
De intoxicaties en sociale anamnese dienen ingevuld te worden onder de gelijknamige functionaliteiten in Epic, de conditie in 
het WHO-formulier en het “gewichtsverlies en de periode” alsmede de “dysfagie” op het Intakeformulier, waarna deze info in 
het MDO-verslag wordt getrokken.  
Alle onderzoeken kunnen met hun datum, locatie en conclusie vastgelegd worden onder de gelijknamige onderdelen in het 
tabblad Aanvullend Onderzoek. De biopten dienen daarbij apart van elkaar vastgelegd te worden.  
Via het tabblad Advies en Beleid kan het stadiëringsformulier geopend worden waarop de morfologie en cTNM vastgelegd kan 
worden. De lokalisatie van de tumor “Intrathoracaal-distale deel” en lokalisatie van de lymfeklieren en afstandsmetastase 
kunnen op het tabblad worden aangeklikt. Bij “overige opmerkingen” kunnen eventuele lokalisaties die niet in de waardenlijst 
staan benoemd worden. De Her2-status “positief” kan aangeklikt worden.  
Het beleid kan ingegeven worden door de opzet “palliatief” te selecteren en vervolgens te kiezen voor “palliatieve 
chemotherapie” en het betreffende middel.  

3 Patiënt die verwezen is uit ZKN _X i.v.m. 
mogelijk recidief van maagcarcinoom waarvoor 
reeds geopereerd. De patiënt heeft ernstige 
dysfagie.  
Aanvullend onderzoek: gastroscopie en 2x CT 
Conclusie: maagcarcinoom met mogelijke 
peritoneale metastase  
Beleid: PA-revisie en gastroscopie herhalen 

cMDO-formulier 
De voorgeschiedenis dient (incl. kankerstadiëring) ingevuld te worden in probleemlijst, De “dysfagie” dient ingevuld te worden 
op het intakeformulier, waarna beide zichtbaar zijn in het MDO-verslag.  
De gastroscopie en beide CT’s kunnen afzonderlijk van elkaar met hun datum, locatie en conclusie vastgelegd worden onder de 
gelijknamige onderdelen in het tabblad Aanvullend Onderzoek.  
In het tabblad Advies en Beleid kan de lokalisatie van de afstandsmetastase worden aangeklikt en bij “overige opmerkingen” 
benoemd worden dat het een verdenking is op. 
Het beleid kan ingegeven worden door de opzet “extra onderzoek” te selecteren en vervolgens te kiezen voor “gastroscopie” en 
“aanvullend pathologische onderzoek”. Het waarom kan onder “toelichting op aanvullend onderzoek” worden ingetypt.  
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4 Patiënt die verwezen is uit ZKN _X, waar deze 
op ons advies neo-adjuvante chemoradiatie 
heeft ondergaan voor slokdarmcarcinoom. Op 
de PET-CT zijn mogelijk uitzaaiingen naar de 
bijnieren en lymfeklieren te zien. Patiënt heeft 
een matige conditie, maar is wel operabel.  
Aanvullend onderzoek: PET-CT 
Conclusie: Gemetastaseerd 
slokdarmcarcinoom na neo-adjuvante 
chemoradiatie 
Beleid: Biopt ter bevestiging metastase. 
Palliatieve systeemtherapie.  

ycMDO-formulier 
De conditie dient ingevuld te worden op het WHO-formulier en de operabiliteit op het intakeformulier, waarna beide in het 
MDO-verslag worden getrokken.  
Op het tabblad Aanmelding kan de conclusie van het vorige MDO opgenomen worden. Tevens kan onder behandelingen 
gekozen worden voor “chemoradiatie” en “progressie ziekte”. 
Het PET-CT-verslag kan in het tabblad Aanvullend Onderzoek vastgelegd worden.  
In het tabblad Advies en Beleid kan de lokalisatie van de tumor en afstandsmetastasen worden aangeklikt. 
Het beleid kan ingegeven worden door de opzet “extra onderzoek” en “palliatief” te selecteren en vervolgens te kiezen voor 
“biopt”. Het waarom kan onder “toelichting op aanvullend onderzoek” worden ingetypt. Onder voorgestelde behandelingen 
dient daarna “palliatieve systeemtherapie” geselecteerd te worden en eventueel het middel.  

5 Een rokende patiënt met slokdarmcarcinoom, 
waarbij endoscopische resectie heeft 
plaatsgevonden. De patiënt heeft geen 
dysfagieklachten, zeer goede conditie en 
behandelwens met beperkingen.  
Aanvullend onderzoek: EUS, PET-CT, echo en 
PA 
Conclusie: T1sm2N0M0 R1 Adenocarcinoom 
distale oesofagus 
Beleid: oesofaguscardiaresectie, of naar wens 
patiënt chemoradiatie 

pMDO-formulier 
De conditie dient vastgelegd te worden in het WHO-formulier, waarna deze samen met de voorgeschiedenis in het MDO-verslag 
wordt getrokken.  
Op het tabblad Aanmelding kan de conclusie van het vorige MDO opgenomen worden, onder “samenvatting anamnese” kunnen 
de dysfagieklachten vermeldt worden alsmede m.b.v. een smartlink de intoxicatie ingetrokken worden. De “verwachting van de 
patiënt” kan ingevuld worden bij de gelijknamige data-items.  
De endoscopische resectie kan worden ingevuld onder behandelingen. Deze biedt echter geen veld om de conclusie van dat 
verslag op te nemen. Het formulier biedt ook geen opties om de EUS, PET-CT en Echo op te nemen. Beide zou men rechtstreeks 
in het verslag moeten invoegen. Het PA-verslag kan wel in het tabblad Aanvullend Onderzoek vastgelegd worden.  
Via het tabblad Advies en Beleid kan het stadiëringsformulier geopend worden waarop de morfologie, lymfangio-invasie en 
pTNM vastgelegd kan worden. De sm2 en R1 dienen daarbij in de comment geplaatst te worden. De lokalisatie van de tumor 
“Intrathoracaal-distale deel” kan samen met de differentiatiegraad en snijvlakken op het tabblad worden aangeklikt. Bij “overige 
opmerkingen” kan de specificatie van de Barrettsegment benoemd worden. Het beleid kan ingegeven worden door de opzet 
“curatief” te selecteren en vervolgens te kiezen voor “oesofaguscardiaresectie”. De optie voor chemoradiatie kan ingetypt 
worden onder “toelichting beleid”. Verder kan de optie voor klinische studie worden aangegeven.  

6 Patiënt waarbij na neo-adjuvante therapie een 
oesofaguscardiaresectie heeft plaatsgevonden.  
Aanvullend onderzoek: PA 
Conclusie: ypT2N2 (5/15lnn R0) 
oesofaguscarcinoom 
Beleid: follow-up 

pMDO-formulier 
De neoadjuvante therapie (incl. pathologische respons) en chirurgie kan worden ingevuld onder behandelingen. Het PA-verslag 
kan in het tabblad Aanvullend Onderzoek vastgelegd worden.  
Via het tabblad Advies en Beleid kan het stadiëringsformulier geopend worden waarop de ypTNM vastgelegd kan worden en bij 
de comment (5/15 Inn R0) benoemd kan worden. De lokalisatie van de tumor kan samen met de differentiatiegraad en de 
snijvlakken op het tabblad worden aangeklikt.  
Het beleid kan ingegeven worden door de opzet “curatief” te selecteren en vervolgens te kiezen voor “follow-up”.  

Tabel 11 – Overzicht van de Use Cases en hun trace voor de verificatie 
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