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Management Samenvatting 

Dit jaarproject had als doel om te ‘voorzien in de informatiebehoefte van Maastro medewerkers ten 

aanzien van het hergebruik van klinische data waarbij de privacy van de patiënt conform wet- en 

regelgeving is geborgd’. Binnen de use-case ‘onderzoek’ is het ontwerp geïmplementeerd en getest. 

Om dit te bereiken zijn architectuurprincipes opgesteld en is een Programma van Eisen (PvE) 

geformuleerd. Figuur 2 laat het ontwerp zien wat hiermee is uitgewerkt. 

In de figuur hierboven zijn de informatiebronnen (rood), informatiesystemen (groen) en 

informatieprocessen (geel) weergeven binnen de architectuur voor hergebruik van klinische data bij 

Maastro. De aanvrager zoekt, met inachtneming van een code-of-conduct (1), via de data portal zijn 

informatie op (2). Het resultaat van zijn zoekopdracht (3) wordt door de data portal teruggegeven en 

vervolgens in het data-aanvraagsysteem meegestuurd met een verzoek om deze informatie te mogen 

hergebruiken (4). Een governance organisatie (de Institutional Review Board (IRB) plus de manager voor 

onderzoek en onderwijs) toetst het verzoek en geeft hiervan het resultaat terug (5) in het data aanvraag 

systeem. Indien het verzoek geautoriseerd wordt, krijgt het dataloket vervolgens het verzoek (6) om de 

informatie daadwerkelijk uit te leveren (7). 

Met dit ontwerp is de informatie die onderzoekers nodig hebben (zoals klinische, beeld en dosis 

gegevens van patiënten) in één systeem beschikbaar, waarbij data zowel los als geaggregeerd opgezocht 

kan worden. De privacy van de patiënt is gewaarborgd door het inregelen van een data aanvraag- en 

autorisatieproces waarin wordt getoetst of de juiste data voor een valide doel wordt hergebruikt. Het 

proces wordt ondersteund met een aanvraag- en autorisatiesysteem waarin het resultaat van deze toets 

wordt vastgelegd. Bovendien legt een code-of-conduct voorafgaand aan het zoeken (selecteren) van 

data de spelregels vast die gelden bij het hergebruiken van deze data. 

Figuur 1 Architectuur voor hergebruik van klinische data bij Maastro - informatiebronnen 
(rood) en informatiesystemen (groen) en informatieprocessen (geel) 
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Het ontwerp heeft een groot deel van de eisen gerealiseerd die zijn geformuleerd in het PvE. 

Uitzonderingen hierop zijn de e-learning module voor de dataportal’ en het ‘testen van de snelheid van 

het dataselectie- en uitlever-systeem’.  

Daarnaast zijn in het ontwerp een groot deel van de architectuurprincipes toegepast. De principes die 

deels zijn toegepast zijn: 

• ‘Hergebruik loopt via proces, tenzij…’ 

• ‘Selfservice, tenzij…’ 

• ‘Flexibiliteit t.a.v. bronnen’ 

• ‘Data voor hergebruik is intern gedeïdentificeerd en extern anoniem, tenzij’ 

Eén principe werd niet toegepast: ‘Gericht op samenwerken’. 

Geadviseerd is tenslotte om: 

 Op den duur te streven naar verschuiving van de autorisatie van de IRB naar de aanvrager zelf. 

 Te toetsen of het beoogde hergebruik en daadwerkelijke hergebruik van data me elkaar in 

overeenstemming zijn. 

 Het IRB-proces verder te optimaliseren. 

 Het uitleverproces te blijven monitoren om de doorlooptijd terug te brengen.  

 Verbeteracties en verbeter projecten te formuleren op basis van de resultaten van de 

volwassenheidsmeting. 

 Te overwegen aan te sluiten bij externe initiatieven of de Maastro oplossing te integreren in 

deze initiatieven op het moment dat die voldoende ontwikkeld zijn. 
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Figuur 2 Secure Medical Research Workspace (Shoffner et al., 2013) 
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1. Inleiding 

Medewerkers van Maastro zijn veel tijd kwijt met het zoeken en verkrijgen van data, tijd die ten koste gaat 

van het opdoen van nieuwe inzichten uit die data. Een eerste analyse van de huidige omgeving van 

Maastro, uitgevoerd in het voorjaar van 2015, laat zien dat er ten aanzien van data ruwweg vier 

probleemgebieden aan te duiden zijn: 

1. Beschikbaarheid & toegankelijkheid van data 
 Er is geen systeem voorhanden waarmee de medewerker zelf de data voor zijn 

onderzoeksvraag bij elkaar kan zoeken en rechtstreeks zoeken in de klinische databases is 
niet wenselijk vanuit privacy oogpunt. Daarnaast is de beschikbare data in verschillende, 
vaak niet gekoppelde databases opgeslagen.  

2. Kwaliteit van data 
 Er is onvoldoende zicht op de kwaliteit van de opgeslagen data en een data quality tool 

ontbreekt. Bovendien ontbreekt een data governance structuur, waardoor ook niet 
duidelijk is wanneer data van voldoende kwaliteit is en hoe dit geborgd wordt. 

3. Interpretatie van data 
 Gebruikers enerzijds en datamanagers anderzijds hebben verschillende interpretaties over 

de informatievraag van de Gebruiker. Daarnaast is data ook in de verschillende 
bronsystemen en databases met wisselende interpretatie geregistreerd. Daarbij ontbreken 
(vaak) eenduidige definities van data objecten en procedures voor data registratie.  

4. Versiebeheer en synchronisatie van data 
 Op veel data wordt onvoldoende versiebeheer uitgevoerd. Aanpassingen achteraf komen 

regelmatig voor, maar worden onvoldoende geregistreerd en gecommuniceerd. 
Synchronisatie van aangepaste data met de data waarmee onderzoek wordt gedaan vindt 
zelden plaats. 

Toekomstvisie: 

Voor elke Maastro medewerker is de informatie die hij nodig heeft (zelf gegenereerde informatie & 

informatie uit andere bronnen) voor het uitoefenen van zijn werkzaamheden beschikbaar. Deze 

informatie kan de medewerker zelf doorzoeken, opvragen en opslaan (in het geval van zelf 

gegenereerde informatie). Deze processen werken intuïtief en kunnen plaats- en tijd onafhankelijk 

geïnitieerd worden. De privacy van patiënten is hierbij gewaarborgd en de Maastro oplossing maakt 

gebruik van geaccepteerde oplossingen in het veld en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. De 

informatie kan op elk gewenst moment gevalideerd worden met de bron data.  

1.1. Opdracht 
Het voorzien in de informatiebehoefte van Maastro medewerkers ten aanzien van het hergebruik van 

klinische data (data van en over de patiënt die gebruikt wordt voor zijn behandeling) waarbij de privacy van 

de patiënt conform wet- en regelgeving is geborgd. Dit omvat het formuleren van beleid rondom het 

hergebruik en de uitgifte van klinische data, het beschrijven en het inregelen van het uitgifte proces, het 

beschrijven van een architectuur voor uitgifte van klinische data en het realiseren van een uitgifte portaal 

hiervoor. 
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1.2. Scope 
Een goede en veilige omgeving voor hergebruik van klinische data bestaat uit verschillende 

componenten: ‘opslag van data’, ‘ontsluiting van die data’ en ‘de plek waar die data bewerkt wordt’. In 

Figuur 3 hieronder is een voorbeeld van zo’n infrastructuur weergegeven (Shoffner et al., 2013). 

 

Figuur 3 Secure Medical Research Workspace (Shoffner et al., 2013) 

De opslag gaat over de rechter kant van deze figuur, de ontsluiting over het middelste gedeelte en de 

bewerking over de linkerzijde. Dit jaarproject gaat alleen over de ontsluiting van klinische data bij 

Maastro. De ‘opslag’ en ‘plaats van bewerking’ zijn aparte projecten en vallen buiten de scope van dit 

project. Dit is in de figuur hierboven weergegeven met het rode kader. Daarnaast is het project verder 

beperkt tot de use-case ‘onderzoek’. Dit betekent dat het testen en valideren van het ontwerp zal 

gebeuren op basis van data vragen vanuit het onderzoeksdomein. 

1.3. Aanpak 
In deze ontwerpopdracht is op basis van twee modellen een model ontworpen voor het hergebruik van 

klinische data: (1) het NICTIZ 5-lagen model voor interoperabiliteit (Van Pelt & Breas, 2015) en (2) het 

regenboogmodel van Joosten (2000). In Bijlage 1 zijn de twee genoemde modellen met elkaar 

vergeleken. Het regenboogmodel kent twee niveaus die in het NICTIZ-model niet aan bod komen: ‘het 

sociale niveau’ en ‘het support niveau.’ In het sociale niveau komen verandermanagement aspecten aan 

bod, terwijl het support niveau IT-governance aspecten behandelt. 

Verder omvat de scope van dit ontwerpproject niet alle lagen: ‘wet- en regelgeving’ is zeker een 

belangrijk aspect en komt daarom aan de orde binnen de beleidslaag. Er wordt echter geen ontwerp 
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opgeleverd binnen de laag wet-en-regelgeving. De ‘techniek’ laag valt buiten scope, omdat deze laag in 

2016 in een ander project (NewBI) wordt opgepakt. 

Het uiteindelijke model wat in deze ontwerpopdracht wordt gebruikt behelst dus 5 lagen: uit het NICTIZ 

lagen model de niveaus ‘beleid’, ‘proces’, ‘informatie’ en ‘applicatie’ en uit het regenboog model de laag 

‘sociaal’. Dit is weergegeven in Figuur 4. 

 

Figuur 4 Lagenmodel voor hergebruik van klinische data (naar: Antilope interoperabiliteitsmodel (Van Pelt & Breas, 2015) & 
regenboogmodel (Joosten, 2000)) 

De vijf lagen geven ieder een specifiek perspectief weer die van belang zijn voor het ontwerp: 

 Beleid: gaat over het organisatorische perspectief; hierin komen dus organisatorische aspecten 

van het ontwerp aan de orde 

 Proces: gaat over het proces perspectief; hierin komen dus procesmatige aspecten van het 

ontwerp aan de orde 

 Informatie: gaat over het informatie perspectief; hierin komen dus informatie aspecten van het 

ontwerp aan de orde 

 Applicatie: gaat over het applicatie perspectief; hierin komen dus informatiesysteem aspecten 

van het ontwerp aan de orde 

 Sociaal: gaat over het sociale perspectief; hierin komen dus verandermanagement aspecten 

van het ontwerp aan de orde.  

Het bijzondere van dit laatste perspectief, (sociaal), is dat deze aanwezig is bij elk van de andere 

perspectieven (beleid, proces, informatie en applicatie). 
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2. Ontwerp 
In het vorige hoofdstuk is de achtergrond gepresenteerd bij het hergebruik van klinische data in Maastro 

en is een model gepresenteerd om hiervoor een ontwerp te maken. Dit hoofdstuk beschrijft het 

ontwerpproces (2.1) en geeft een overzicht van de ontwerpaanpak van het jaarproject (2.2). Tenslotte 

wordt het ontwerp voor hergebruik van klinische data gepresenteerd (2.3). 

2.1. Ontwerpen 
Ontwerpen is een systematische aanpak die een probleem op een systematische wijze onderzoekt, 

oplossingen hiervoor ontwerpt en uiteindelijk die oplossing implementeert die het beste past bij het 

programma van eisen (SMPE/e-QMI, 2014). Schematisch wordt dit als volgt weergegeven (Figuur 5): 

 

 

Figuur 5 Ontwerpcyclus (SMPE/e-QMI, 2014) 

De verschillende stadia in bovenstaande ontwerpcyclus zijn: 

1. Projectvraag: hierin wordt het probleem gedefinieerd 

2. Functionele specificatie: hierin wordt vastgelegd wat de gewenste ‘prestaties’ van de 

deeloplossingen dient te zijn 

3. Programma van eisen: behelst het totaal van eisen waaraan de oplossing moet voldoen 

4. Analyse & concepten: betreft de analyse van het probleem en het vaststellen van onderliggende 

concepten zodat oplossingen ontworpen kunnen worden 

5. Ontwerpkeuze: keuze voor één oplossingsrichting 

6. Systeemontwerp: bevat het daadwerkelijk ‘bouwen’ en testen van het ontwerp 

7. Implementatie: toepassing van het geteste ontwerp in de praktijk 

8. Verificatie: betreft het toetsen of het ontwerp het oorspronkelijke probleem heeft oplost 
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Deze stadia zijn te aggregeren tot 3 fasen (SMPE/e-QMI, 2014): 

1. Helder maken van het probleem. Dit omvat stappen 1 t/m 4 uit de ontwerpcyclus en betreft 

naast het specificeren van het probleem ook het specificeren van de eisen waar een mogelijke 

oplossing aan moet voldoen en een analyse van toe te passen concepten. 

2. Oplossingen zoeken voor het probleem. Dit omvat stappen 4 en 5 uit de ontwerpcyclus en 

betreft het generen van mogelijke oplossingen voor het probleem, het afwegen van de 

oplossingen in het licht van de eisen uit de vorige stap en het kiezen van het ontwerp. 

3. Oplossingen implementeren. Dit omvat stappen 7 en 8 uit de ontwerpcyclus en betreft het in 

gebruik nemen en bestendigen van de gekozen oplossing. 

2.2. Ontwerpaanpak 
Voor de analyse fase uit de ontwerpcyclus en de keuze voor het uiteindelijke ontwerp is gebruikt 

gemaakt van TOGAF v9.1. Togaf is een methodiek voor het opstellen van een enterprise architectuur 

(The Open Group, 2011). In het jaarproject is het de bedoeling om hergebruik van klinische data (beter) 

te structureren en te reguleren en dit binnen Maastro’s strategische kaders om de privacy van de 

patiënt te waarborgen en in te zetten op data driven decisions. Architectuurdenken is daarbij een 

belangrijk hulpmiddel om juiste keuzes te maken in bijvoorbeeld innovatieprojecten. 

Binnen Togaf is een architectuur ontwikkel methodiek beschreven: TOGAF-ADM (The Open Group, 

2011, pp. Part II - ADM). De basisstructuur hiervan is in Figuur 6 weergegeven. 

 

Figuur 6 Basisstructuur TOGAF-ADM (The Open Group, http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/, 6 april 
2016) 

http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/
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De fasen A t/m H van de TOGAF-ADM vormen een cyclisch proces. Het is een generiek model wat 

aangepast dient te worden naar de bedrijfssituatie (The Open Group, 2011, pp. par.5.3 Adapting the 

ADM, 26 mei 2016). Afhankelijk van de situatie binnen een organisatie wordt per cyclus bepaald welke 

fasen daadwerkelijk worden opgepakt. 

Voor het jaarproject is er voor gekozen alleen fasen A t/m C van de ADM te doorlopen. Hiervoor is 

gekozen omdat: 

1. Maastro een laag volwassenheidsniveau ten aanzien van architectuur denken kent, en, 

2. Het ontwerp ook rekening moet houden met datakwaliteit (waardoor integratie met andere 

modellen noodzakelijk is), en, 

3. Rekening gehouden dient te worden met de implementatie effort, beschikbare resources en de 

grootte van de organisatie. 

Bovendien beperkt de architectuur zich tot: 

1. Het domein waar het klinische en het onderzoeksdomein samen komen bij Maastro 

2. Het aspect van hergebruik van klinische data t.b.v. onderzoek (het vastleggen en publiceren van 

onderzoeksdata valt dus buiten de scope van de 1e cyclus) 

3. Het opstellen van een architectuur visie (met gebruikmaking van het eerdergenoemde 

lagenmodel voor hergebruik van klinische data) 

Schematisch ziet dit er als volgt uit: 
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Het doorlopen van de fasen gebeurt door het volgen van het Togaf-ADM stappenplan (The Open Group, 

2011, pp. par. 5.2.2 Basic Structure, 26 mei 2016). Dit stappenplan is aangepast naar de situatie bij 

Maastro. Het te volgen stappenplan bestaat daarom uit de volgende stappen: 

1. Selecteren van referentie modellen, viewpoints en tools 

2. Ontwikkelen van basis architectuur uitgangspunten 

3. Opstellen van een toekomstige architectuur 

4. Uitvoeren van een gap-analyse 

5. Definiëren van roadmap componenten & hun impact op de architectuur 

6. Afstemmen beoogde architectuur met de stakeholders 

7. Architectuur vaststellen en borgen 

Voor de gap-analyse (stap 4 van bovengenoemd stappenplan) is gebruik gemaakt van de Information 

Maturity Quickscan (IM Quickscan) uit het MIKE2.0 model. MIKE2.0 (Method for an Integrated 

Knowledge Environment) is een open source data management framework voor een stapsgewijze 

ontwikkeling van informatie management in een organisatie (MIKE2.0 Governance Association). Het 

basisconcept binnen deze methodiek is de continue ontwikkeling van informatie, vergelijkbaar met de 

ontwikkeling van applicaties. De methodiek beoogt de informatievoorziening in een organisatie dus op 

een steeds volwassener niveau te brengen (MIKE2.0 Governance Association). 

Er is voor dit model is gekozen omdat kwaliteit van data in deze methodiek een belangrijke rol speelt. 

Dit sluit goed aan bij punt 2 uit paragraaf 1.1. Bovendien is dit framework goed praktisch toepasbaar, in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld het gerelateerde en zeer uitgebreide DAMA framework (Brackett & Earley, 

2009). Dit laatste framework biedt vooral een theoretisch kader rondom datamanagement (en dus 

datakwaliteits-) vraagstukken en is daarmee vooral geschikt om eenheid van taal te creëren op 

datamanagementgebied. 

De resultaten van de IM Quickscan zijn gebruikt voor het definiëren van de roadmap componenten (stap 

5). In Figuur 8 is dit schematisch weergegeven. 

De IM Quickscan (Bijlage 6) is uitgevoerd binnen Maastro door het invullen van de bijbehorende 

vragenlijst (links). De resultaten zijn daarna conform de MIKE2.0 methodiek verwerkt in een spin 

diagram. Op basis van een analyse van de resultaten is het volwassenheidsniveau bepaald en zijn 

vervolgstappen voor de ontwikkeling van de volwassenheid gedefinieerd in een roadmap (rechts). 

Vragenlijst Roadmap Volwassen-

heid  
Spin diagram 

Figuur 8 Componenten MIKE2.0 IM-Quickscan (Rindler, Andreas, McClowry, Hillard, & Mueller, 2013), toegepast in stap 4 
&5 uit het TOGAF-ADM stappenplan 
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2.3. Ontwerp hergebruik klinische data 
Het uiteindelijke ontwerp dat gebruikt is, bestaat uit een set deliverables binnen de 5 lagen van het 

model uit Figuur 4. De deliverables zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel 1 Deliverables jaarproject 

# Deliverable Onderdelen 
1 Beleid ‘hergebruik van klinische data’ 

 
 Beleidsregels voor ‘hergebruik klinische data’: beschrijft de spelregels die Maastro 

hanteert bij het hergebruiken van klinische data. Deze spelregels zijn opgenomen in 
een ‘code-of-conduct’ 

 Autorisatieregels verzoeken tot hergebruik van klinische data: beschrijft welke regels 
gehanteerd worden bij het autoriseren van data verzoeken 

2 Opstellen en inregelen van het 
aanvraag- en uitgifte proces 
 

 Procesbeschrijving aanvraag proces: beschrijft hoe een verzoek om klinische data te 
mogen hergebruiken wordt ingediend 

 Procesbeschrijving autorisatie proces: beschrijft hoe wordt omgegaan met verzoeken 
tot hergebruik van klinische data en welke criteria daarbij gehanteerd worden 

o Beslisboom beoordelen data aanvragen 
o Noodprocedure ‘spoedaanvragen’ 

 Procesbeschrijving uitgifte proces: beschrijft hoe de uitgifte van klinische data voor 
hergebruik verloopt 

 Digitaal aanvraagformulier: ondersteunt op een gestandaardiseerde wijze het 
verzoek, de autorisatie en de opdracht tot uitlevering  

 Communicatieplan: beschrijft hoe de organisatie geïnformeerd wordt over het doel, 
de fasering en de werkwijze van het nieuwe proces 

 Implementatieplan: beschrijft op welke manier het nieuwe proces in gebruik genomen 
gaat worden 

 Evaluatieplan: beschrijft hoe de beoogde verbetering gemeten wordt en hoe 
periodieke verbeteringen zijn geborgd 

3 Enterprise architectuur t.b.v. 
hergebruik van patiënt data 
 

 Enterprise architectuur voor hergebruik van klinische data: beschrijft de beoogde 
architectuur en de daarbij gehanteerde architectuurprincipes op business, informatie 
en technologisch niveau 

4 Realiseren van een uitgifte portaal 
 

 Functionele specificatie: beschrijft de functies die het uitgifte portaal moet vervullen 

voor de gebruiker 

 Programma van eisen: beschrijft de specificaties die aan het ontwerp gesteld zijn per 

laag uit het lagenmodel voor hergebruik van klinische data 

 Toolselectie rapportagetool: beschrijft welke criteria zijn gehanteerd tijdens de keuze 

voor een rapportagetool en wat het resultaat daarvan is 

 Ontwerpscenario’s en ontwerpkeuze: beschrijft mogelijke alternatieven voor het 

ontwerp en welke keuzes daarbij gemaakt zijn 

 Communicatieplan: beschrijft hoe de organisatie geïnformeerd wordt over het doel, 
de fasering en de werkwijze van het nieuwe proces 

 Implementatieplan: beschrijft op welke manier het nieuwe proces in gebruik genomen 
gaat worden 

 Evaluatieplan: beschrijft hoe de beoogde verbetering gemeten wordt en hoe 
periodieke verbeteringen zijn geborgd 
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In het gebruikte lagenmodel kunnen de deliverables tenslotte als volgt worden weergegeven (Figuur 9): 

 
Figuur 9 Deliverables en het lagenmodel voor hergebruik van klinische data 

Het uiteindelijke gehanteerde ontwerpproces in dit project is weergegeven in Figuur 10 hieronder. 

 

Figuur 10 Tijdens het jaarproject gehanteerde ontwerpproces. 

De eerste vijf stappen (projectvraag t/m ontwerpkeuze) van het proces uit paragraaf 2.1 worden voor 

alle deliverables gezamenlijk doorlopen. De laatste drie stappen worden voor het aanvraag en- 

uitgifteproces en voor het uitgifte portaal apart doorlopen. 

Projectvraag 
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3. Aanpak 
In het vorige hoofdstuk zijn het ontwerp en de ontwerpaanpak gepresenteerd voor het hergebruik van 

klinische data bij Maastro. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de aanpak van het jaarproject. Eerst 

wordt het project globaal beschreven (3.1), vervolgens hoe de groep stakeholders voor het project is 

bepaald (3.2) en hoe tot een gedragen Programma van Eisen is gekomen (3.3). Tot slot wordt ingegaan 

op de ontwerprisico’s en beheersmaatregelen hiervoor. 

3.1.  Projectoverzicht 
Het jaarproject is gestart in november 2015 en geëindigd in september 2016. Uit het vooronderzoek dat 

voorafgaand aan het jaarproject is uitgevoerd, kwam naar voren dat er nog geen geaccepteerde 

standaard omgeving bestond voor het hergebruiken van klinische data voor onderzoeksdoeleinden. Er 

bestaan weliswaar verschillende geïntegreerde initiatieven om het hergebruik van klinische data voor 

onderzoeksdoeleinden te verbeteren en stroomlijnen [DTL, ELIXR], maar deze zijn nog in ontwikkeling en 

zeker nog niet gevalideerd. Verder bleek uit een rondgang langs verschillende universitaire ziekenhuizen 

in Nederland (MUMC+, Erasmus MC, UMCU) dat ook daar de infrastructuur en datamanagement-

initiatieven voor onderzoek nog in ontwikkeling waren. Opvallend daarbij was de grote aandacht voor 

het verbeteren van de interne datahuishouding. Verbetering van de integratie met externe data kreeg 

daarentegen veel minder aandacht. 

Aansluiten bij een van de externe initiatieven zou een grote mate van onzekerheid met zich mee hebben 

gebracht met een hoog risico op vertraging van jet jaarproject tot gevolg. Daarom is gekozen de 

omgeving zelf te ontwikkelen in plaats van aan te sluiten bij een van deze externe initiatieven. Om de 

hierdoor verhoogde onzekerheid in het project te controleren is er voor gekozen de 1e opzet van de 

(deel)oplossingen met de ‘waterfall methode’ te ontwikkelen en vervolgens Agile te werken om 

verbeteringen van de oplossing snel door te kunnen voeren en bij te kunnen sturen in ‘out-of-control’ 

situaties. 

Tijdens het project is gewerkt met een planning die bij aanvang van het jaarproject is opgesteld en 

gedurende het project aangepast is als daar noodzaak toe was. Dit is bijvoorbeeld gebeurd toen in 

januari 2016 door het Informatiemanagement team van Maastro (IMT) vanuit resource overwegingen is 

besloten om eerst een datawarehouse project (buiten de scope van het jaarproject) uit te voeren (tot 1 

juni) en pas daarna het project om deze data te ontsluiten (REVEAL-project, binnen scope van het 

jaarproject).  

Om de uitvoering van het project beheersbaar te houden is de keuze gemaakt het project op te delen in 

vier deelprojecten: 

1. In het eerste deelproject is de architectuur ontworpen voor het hergebruik van klinische data. 

2. Het tweede deelproject bestond uit het opzetten en invoeren van het proces voor aanvraag, 

autorisatie en uitgifte van klinische data voor hergebruik. 

3. Het derde deelproject had als doel een portaal te realiseren waarmee gebruikers de data voor 

hun onderzoeksvraag bij elkaar konden zoeken. 
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4. Het vierde en laatste deelproject bestond uit het opstellen van een governance document 

waarmee de data aanvraag enerzijds en data uitgifte anderzijds op een toekomstbestendige 

wijze aan elkaar gekoppeld zijn. 

Op deze manier kon beter worden voldaan aan de, vaak verschillende eisen en wensen van de diverse 

stakeholders in het jaarproject. Bovendien kon op deze manier een zekere volgordelijkheid aangebracht 

worden in de planning, wat voordelen bood tijdens de implementatie fase. Deze keuzes worden in het 

volgende hoofdstuk (paragraaf 4.6) nader toegelicht. De gehanteerde planning is hieronder in Figuur 

11weergegeven. 

 

Figuur 11 planning jaarproject (per juni 2016) 

In bovenstaande planning zijn naast het vooronderzoek (bovenste balk) en het jaarproject zelf (2e balk 

van boven) nog vier balken zichtbaar die horen bij de eerdergenoemde deelprojecten: van boven naar 

beneden (1) ‘uitgifte proces’, (2) ‘uitgifte portaal’, (3) ‘beleid hergebruik’ en (4) ‘architectuur 

hergebruik’.  
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3.2. Stakeholders 
Binnen het jaarproject en de deelprojecten daarin zijn de volgende stakeholders vastgesteld: 

Tabel 2 Stakeholders binnen het jaarproject en de deelprojecten daarin 

 Actief binnen: 

Stakeholder Ja
ar

p
ro

je
ct

 

U
it

gi
ft

e 
p

ro
ce

s 
 U

it
gi

ft
e 

p
o

rt
aa

l 
 B

el
ei

d
 h

er
ge

b
ru

ik
 

 A
rc

h
it

e
ct

u
u

r 
h

er
ge

b
ru

ik
 

Opdrachtgever  
(manager voor onderzoek en onderwijs) 
(hoofd onderzoeksgroep Knowledge Engineering) 

x x x x x 

Stuurgroep x x x x x 
Medisch Informaticus x x x x x 
Manager Information & Services x x x x x 
Informatie Management Team (IMT)  x x x x 
Directie Advies Team (directie)  x x x x 
Hoofd Fysica onderzoek   x x  
Hoofd onderzoeksgroep Fysica Innovatie   x x  
Hoofd onderzoeksgroep Radiomics   x x  
Hoofd Fysica   x x  
Informatiemanager  x x x x 
Hoofd Medisch Specialisten  x x x  
Onderzoekers   x   
Institutional Review Board (IRB)  x  x  
Projectgroep ‘uitgifte proces’  x    
Projectgroep ‘uitgifte portaal’   x   
Informatiemanager research  x x x x 

 

3.3. PvE 
Om tot een gedragen PvE te komen zijn een 3-tal stappen uitgevoerd: 

1. Overleg met de opdrachtgever: hierin is de oorspronkelijke opdracht gespecificeerd en zijn de 

stakeholders van het jaarproject vastgesteld. Ook is een 2-wekelijkse afstemmingsoverlegcyclus 

vastgesteld om de voortgang van het project te bewaken. 

  



Verantwoord hergebruik van klinische data  
 

13 

2. Overleg met de eindgebruikers: middels een interactieve sessie (brainstormsessie met vier 

groepjes van vier eindgebruikers) is voor twee lagen (informatie & applicatie) vastgesteld welke 

onderdelen voor de eindgebruikers belangrijk zijn. Vervolgens is deze groep eindgebruikers 

individueel gevraagd de onderdelen uit de brainstorm te scoren op ‘belang’ (importance). 

Gelijktijdig heeft een groep experts dezelfde onderdelen gescoord op ‘haalbaarheid’ (feasibility). 

Het resultaat is een gewogen lijst met onderdelen waarbij de importance X feasibility score de 

prioriteit weergeeft om een onderdeel te realiseren. Deze lijst is weergegeven in Bijlage 2. 

3. Overleg met de stakeholders: individueel overleg met alle vastgestelde stakeholders waarin 

eisen en wensen op alle lagen van het model gegenereerd zijn (Bijlage 2). Voor elk element is 

vervolgens samen met de projectgroep, de stuurgroep en de opdrachtgever vastgesteld of deze 

wel of niet binnen de scope van het jaarproject vallen. De uiteindelijke scope van het jaarproject 

is opgenomen in het definitieve plan van aanpak en vastgesteld door het Informatie 

Management Team (IMT) van Maastro. 

Op deze manier is het PvE opgesteld. In de uitwerking is er voor gekozen het PvE in te delen in de lagen 

uit het lagenmodel voor hergebruik van klinische data (tabel 2). De sociale laag wordt hierin niet 

expliciet benoemd. 

Tabel 3 Programma van Eisen (PvE) gespecificeerd naar de lagen uit het lagenmodel voor hergebruik van klinische data  

# Item Specificatie Deelproject 
Beleid 
1 Privacy Oplossing moet voldoen aan de geldende privacywetgeving 1, 2, 3, 4 

2 Grip op data uitgifte Oplossing voorziet in mogelijkheden tot registratie van gebruikte datasets 1, 2 

3 Regels datagebruik Oplossing voorziet in regels omtrent het hergebruik van klinische data 3, 4 

4 Maastro beleid Oplossing sluit aan bij het Maastro informatiebeleid 1, 2, 3, 4 

Proces 
1 Uitlevering Uitleverproces moet binnen 2 weken na aanvraag dataset kunnen starten met uitlevering 1, 2 

2 Besluitvorming Processen van aanvraag & uitlevering moeten intuïtief zijn voor de gebruiker 1, 2 

3 Rol IRB Toetsing van de data aanvragen wordt uitgevoerd door het IRB en de manager voor 
onderzoek en onderwijs 

1, 3, 4 

4 E-learning Voor de data portal is een e-learning module beschikbaar 2 

Informatie 
1 De-identificatie Oplossing biedt de data in een gedeïdentificeerde vorm aan 2, 3 

2 De-identificatie De sleutel om terug te gaan naar de oorspronkelijke data moet beschikbaar zijn binnen 
Maastro 

2, 3 

3 Bronnen EPD-data (HIX), PACS-data en TPS-data moeten beschikbaar zijn voor de onderzoeker 2 

4 Aggregatie Zowel informatie van individuele patiënten als over groepen van patiënten moet 
beschikbaar zijn 

2 

Applicatie 
1 Doorlooptijd Data uitlever systemen moeten snel data uit kunnen leveren 2 

2 Query’s Gebouwde query’s moeten opgeslagen kunnen worden 2,  

3 Logging Applicaties moeten logging functionaliteit hebben (privacy/security wetgeving) 1, 2, 3 

4 Interface Applicaties moeten intuïtief werken 1, 2 
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3.4. Ontwerprisico’s 
Om ontwerprisico’s te onderkennen en tijdig tegen maatregelen te kunnen nemen is tijdens de opdracht 

gewerkt met een risico matrix. Hierin zijn volgens de RISMAN-methode (van Well-Stam et al. 2008) de 

risico’s in kaart gebracht en behandeld. De initiële matrix is aan het begin van de opdracht opgemaakt, 

opgenomen in het plan van aanpak en periodiek geëvalueerd en bijgewerkt. Daarbij zijn de volgende 

invalshoeken beschouwd: 

1. Tijd: het project moet uiterlijk na 1 jaar afgerond zijn. 

2. Informatie: het project beoogt de beschikbaarheid van klinische data voor hergebruik 

binnen het onderzoeksdomein te verbeteren. 

3. Organisatie: het project beoogt het hergebruik van klinische data voor 

onderzoeksdoeleinden te reguleren. 

4. Privacy: het project beoogt de privacy van patiënten te verbeteren bij het hergebruik van 

klinische data voor onderzoeksdoeleinden. 

De belangrijkste risico’s zijn in tabel 1 hieronder weergegeven, samen met de bijbehorende 

beheersmaatregelen. De lijst met onderkende tijd risico’s is weergegeven in Bijlage 2. 

Tabel 4 Belangrijkste ontwerprisico’s met bijbehorende beheersmaatregelen 

# Risico Beheersmaatregel(en) 
1 Gebruikers omzeilen data aanvraag proces   Support & actie vanuit management organiseren 

 Processen & systemen eenvoudig en intuïtief houden 

2 Gebruikers kopiëren datasets waarvoor geen autorisatie 
is verleend 

 Werken met een code-of-condut die vooraf getekend moet 
worden 

 Logging & monitoring inregelen 

3 Grip / controle verminderd bij uitlevering data  Alleen uitleveren op gecontroleerde bronnen 

 Fysieke toegang tot data van buiten Maastro verhinderen 

4 De-identificatie & anonimisatie met huidige stand van 
techniek erg moeilijk 

 Verschuiving van ‘technisch afdwingen ’beroep doen op richting 
‘eigen verantwoordelijkheid’ 

5 Gebruikers vertrouwen data, omdat het uit een systeem 
komt 

 Awareness programma rondom kwaliteit van data 

6 Fouten bij de data registratie worden 1:1 doorgegeven 
richting de gebruikers van data  

 Opschoning, van data organiseren, al dan niet geautomatiseerd 

 Awareness programma rondom datakwaliteit starten 

 Interne ‘registratie aan de bron’ starten’ 

7 Volwassenheidsmeting: uitvoering & opvolging onzeker 
 

 Awareness programma, terugkoppeling aan beleidsmakers, vragen 
mee te denken 

8 Volwassenheid organisatie t.a.v. architectuur & 
datamanagement 
 

 Awareness programma 

 Showcases benutten, dus resultaat jaarproject als input voor 
vervolgstappen op datamanagementgebied 

9 Onvoldoende gebruik aanvraagformulier buiten 
onderzoek (bijv. voor klinische data vragen) 
 

 Support & actie vanuit management organiseren 

 Processen & systemen eenvoudig en intuïtief houden 
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4. Realisatie 
In paragraaf 2.3 is het ontwerp op hoofdlijnen gepresenteerd. In hoofdstuk 3 is de gekozen aanpak voor 

de realisatie van het ontwerp weergegeven. Dit hoofdstuk beschrijft de daadwerkelijke realisatie van het 

ontwerp op de 5 lagen beleid (4.1), proces (4.2) informatie (4.3), applicatie (4.4) en sociaal (4.5). 

4.1. Beleidslaag 
In de laag beleid is een architectuur ontworpen voor hergebruik van klinische data bij Maastro (4.1.1) en 

is de ondersteunende governance in de vorm van een code-of-conduct ontworpen (4.1.2).  

4.1.1. Architectuur hergebruik 

Voor het opstellen van de architectuur voor hergebruik van klinische data bij Maastro is gebruik 

gemaakt van een architectuur ontwikkeld door Bialke et al. (2015). Deze beschrijft data verzameling, 

dataverwerking & opslag en data gebruik (Figuur 12) en sluit daarmee goed aan bij de scope van de 

opdracht en het PvE. 

  

 

De linkerzijde van bovenstaande figuur beschrijft het domein van data verzameling. In dit domein vindt 

de data invoerplaats. Het midden is het domein van dataverwerking & opslag. Hier wordt de data 

opgeslagen (onder) en is de data governance beschreven (boven). De rechterzijde geeft het domein van 

data gebruik weer. In dat domein vindt de uitlevering van data plaats. Deze indeling vormt de kern van 

de architectuur bij Maastro. Het hergebruik van klinische data bevindt zich daarbij dus aan de 
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rechterzijde van bovenstaande figuur, daar waar opgeslagen data volgens governance wordt 

uitgeleverd. 

De architectuur is vervolgens verder uitgewerkt door het opstellen van architectuur principes. Deze 

principes zijn conform de TOGAF-ADM opgesteld vanuit drie perspectieven: het business perspectief, 

het informatie perspectief en het technologisch perspectief (The Open Group, 2011). Daarbij is 

gebruikgemaakt van de informatie die verzameld is tijdens de interviews om tot een PvE te komen. Het 

resultaat is een set architectuurprincipes op business, informatie en technologie niveau. Deze zijn 

weergegeven in Tabel 5 hieronder. 

Tabel 5 Gehanteerde architectuur principes conform de TOGAF-ADM, op business, informatie en technologie niveau 

# Architectuurprincipe Hergebruik van klinische data i.r.t. architectuurprincipe 
Business 
1 Maastro breed inzetbaar  Alle geledingen van Maastro moeten voor hergebruik van data gebruik kunnen maken van 

hetzelfde omgeving (op beleid, proces, informatie & applicatie niveau) 

2 Privacy by design  Tijdens het ontwerpen van de oplossing dient expliciet rekening gehouden te worden met 
privacyaspecten 

3 Voldoet aan huidige wetgeving 
(informatiebeveiliging/ wet 
data lekken/ WGBO/ WBP) 

Privacywetgeving (WBP, WGBO, ‘wet datalekken’) 

 Registratie van geautoriseerde data verzamelingen en daadwerkelijk uitgeleverde data 
verzamelingen moet mogelijk zijn 

 Maastro moet kunnen laten zien wie welke data heeft hergebruikt waarvoor 
Informatiebeveiliging (NEN7510) 

 Authenticatie & autorisatie moet mogelijk zijn op individueel & groepsniveau 

4 Hergebruik loopt via proces, 
tenzij… 

 Alle data vragen moeten in principe via het data aanvraag proces verlopen. Uitzonderingen 
kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld wanneer een deadline in het spel is voor het 
aanvragen van een grand 

5 Selfservice, tenzij…  De gebruiker moet zo veel mogelijk van de dataselectie & uitlevering zelf kunnen doen, zodat 
Maastro’s dataspecialisten meer tijd kunnen besteden aan het ondersteunen van complexe 
data vragen. 

 Verantwoordelijkheid voor het compleet maken van de dataset wordt waar mogelijk bij de 
gebruiker gelegd. Deze zal dan ook daar waar het kan zelf aan het roer zitten (bijv. selecteren 
van dataset, etc.) 

6 Gericht op samenwerken  Onderzoek vindt meer en meer plaats in teams. Data en processen moeten dus rekening 
houden met verschillende actoren. 

7 Data vraag staat centraal  Oplossing is er op gericht de beschikbaarheid van data te verhogen 

Informatie 

1 FAIR-data  Data moet voldoen aan het FAIR-principe: Findable, Accessible, Interoperable en Reusable 
(Wilkinson et al., 2016) 

2 Flexibiliteit t.a.v. bronnen  Koppelen externe bronnen moet op termijn mogelijk zijn 

 Uitwisseling met externe partijen moet op termijn mogelijk zijn 

3 Data voor hergebruik is intern 
gedeïdentificeerd en extern 
anoniem, tenzij… 

 Alleen wanneer het niet mogelijk is het onderzoek zonder identificeerbare data uit te voeren 
mag data identificeerbaar worden hergebruikt 

Technologie 

1 Beleid is leidend  Applicaties ondersteunen processen, niet andersom 

2 Gericht op de toekomst  Gekozen applicaties moeten voldoende flexibel zijn zodat op termijn gewerkt kan worden met 
nieuwe(re) technieken, zoals semantic web technologie, HADOOP achtige databases 
(ongestructureerde data). 

3 Tooling eerst commercieel, dan 
custom made en ten slotte 
selfmade oplossen 

 Voor het aanvraagformulier en het uitgifte portaal wordt eerst gekeken of er commerciële 
software voorhanden is, en pas dan of er een tool voor Maastro gebouwd kan worden. Kan dit 
beiden niet, dan bouwt Maastro de software zelf. 
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Bovenstaande principes zijn conform TOGAF-ADM (The Open Group, 2011) afgeleid uit de resultaten 

van de stakeholders interviews (Bijlage 2). 

Tenslotte is de beoogde architectuur ontworpen voor het hergebruik van klinische data bij Maastro 

(Figuur 13). 

 

De linkerzijde in bovenstaande figuur (Klinische data) geeft de verzameling van data in diverse klinische 

bronnen weer, zoals Chipsoft HIX, Varian ARIA en overige (legacy) bronnen. In dit domein vindt de data 

invoerplaats. Midden-onder (Dataopslag) is in het Enterprise Data Warehouse (EDW) al deze data, na 

een staging actie, samen beschikbaar. De rechterzijde (data aanvraag & data uitgifte) geeft het gebruik 

van data weer. In dat domein vindt de uitlevering van data plaats. Midden-boven (Data governance) 

tenslotte geeft weer hoe verzameling, opslag en gebruik beleidsmatig georganiseerd en gekoppeld zijn. 

Hergebruik van klinische data bevindt zich daarbij dus aan de rechterzijde van bovenstaande figuur, daar 

waar opgeslagen data volgens governance wordt uitgeleverd. 

De onderdelen ‘klinische data’ en ‘dataopslag’ waren bij aanvang van de opdracht beschikbaar (klinische 

bronnen) of zijn gedurende het jaarproject in een ander project ontwikkeld (EDW). De scope van de 

opdracht behelst dus, zoals ook in hoofdstuk 2 aangegeven, alleen de onderdelen ‘data aanvraag’, ‘data 

governance’ en ‘data uitgifte’. In de figuur zijn twee stromen te herkennen: de ‘blauwe route’ (blauwe 

pijlen) en de ‘rode-route’ (rode pijlen). De blauwe route gaat over het gebruik van de data, de rode over 

het verzamelen van data. De scope van deze opdracht gaat over de blauwe route. 

Figuur 13 betreft een hoog aggregatieniveau van de beoogde architectuur, waarin nog geen 

informatiebronnen, systemen en processen zichtbaar zijn. Deze detaillering aangebracht door gebruik te 

maken van de roadmap-componenten die afgeleid zijn uit de gap-analyse (stap 4 & 5 van het Togaf-ADM 

Figuur 13 Beoogde architectuur voor hergebruik van klinische data bij Maastro 

Data 

aanvraag 

 

Data 
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Data  
Governance 
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stappenplan (The Open Group, 2011, pp. par. 5.2.2 Basic Structure, 26 mei 2016), zie Bijlage 6). Na het 

afwegen van de alternatieven (zie tabel Bijlage 6) is de uiteindelijke beoogde architectuur opgesteld. 

De doelarchitectuur is hieronder weergegeven in Figuur 14. 

 

In de figuur hierboven zijn de informatiebronnen (rood), informatiesystemen (groen) en 

informatieprocessen (geel) weergeven binnen de architectuur voor hergebruik van klinische data bij 

Maastro. De informatiebronnen (Chipsoft HIX, Varian ARIA en overige (legacy) bronnen) bevinden zich in 

het ‘registratie domein’ van de architectuur. Zij komen samen in het EDW, welke zich in het ‘opslag 

domein’ bevindt. Informatie in het EDW wordt beschikbaar gesteld voor hergebruik via de domeinen 

‘governance’, ‘aanvraag’ en ‘uitgifte’. Dit gebeurt op de volgende manier: 

De vragende partij zoekt, met inachtneming van een code-of-conduct (1), via de data portal zijn 

informatie op (2). Het resultaat van zijn zoekopdracht (3) wordt door de data portal teruggegeven en 

vervolgens in het data-aanvraagsysteem meegestuurd met een verzoek om deze informatie te mogen 

hergebruiken (4). Een governance organisatie (de Institutional Review Board (IRB) plus de manager voor 

onderzoek en onderwijs) toetst het verzoek en geeft hiervan het resultaat terug (5) in het data aanvraag 

systeem. Indien het verzoek geautoriseerd wordt, krijgt het dataloket vervolgens het verzoek (6) om de 

informatie daadwerkelijk uit te leveren (7). 

4.1.2. Governance hergebruik 

Binnen de vastgestelde architectuur voor hergebruik van klinische data is governance voorzien. Data 

governance wordt gezien als noodzakelijke voorwaarde om de organisatie op datamanagement gebied 

volwassener te laten worden (Tegelaar, Geurtsen, & Jonker, 2012). Dit is op zijn beurt nodig om te 

kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy, vastgelegd in de Wet 

Figuur 14 Architectuur voor hergebruik van klinische data bij Maastro - informatiebronnen 
(rood) en informatiesystemen (groen) en informatieprocessen (geel) 
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Bescherming Persoonsgegevens (WBP) (Autoriteit Persoonsgegevens, 2016) en de WGBO (Wet 

geneeskundige Behandelingsovereenkomst) (Ministerie van VWS & Ministerie van Justitie, 2016). Voor 

het hergebruik van klinische data is met name de WBP van belang. Deze is met de invoering van de 

‘meldplicht datalekken’ (art. 13 WBP) aangescherpt met ingang van 1 januari 2016. Daarnaast is uit de 

WGBO van belang dat voor hergebruik van klinische data toestemming van de patiënt nodig is. 

Bovenstaande wet- en regelgeving is direct van invloed op het gebruik van klinische data voor andere 

doeleinden dan de behandeling van de patiënt, ofwel het hergebruik van klinische data. In Bijlage 4 is 

een overzicht gegeven van de belangrijkste passages uit de WBP. Samengevat betekent dit dat 

bijzondere persoonsgegevens, waar medische gegevens van patiënten onder vallen, alleen mogen 

worden hergebruikt voor ‘welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde 

doeleinden’, mits de patiënt daarvoor toestemming heeft verleend. Een van die doeleinden die in de 

wet omschreven is, is wetenschappelijk onderzoek. 

Voor het toegestane hergebruik geldt verder dat de gegevens op een passende wijze moeten worden 

beveiligd en bij voorkeur gebruik gemaakt wordt van gedeïdentificeerde gegevens, tenzij dit niet 

verenigbaar is met het doel van de verwerking. Opvallend is dat de wet niet specifieker is dan dit, wat 

betekent dat er altijd een afweging gemaakt dient te worden tussen het belang van het doel enerzijds 

en het belang van de privacy anderzijds. 

Binnen de architectuur die in de vorige paragraaf is beschreven, is de governance op twee manieren 

geregeld: 

1. Vooraf wordt bij elk hergebruik van klinische data de gebruiker gevraagd zich te conformeren 

aan een ‘code-of-conduct’. In deze code-of-conduct staan de spelregels beschreven waar 

Maastro medewerkers zich aan moeten houden bij het hergebruik van klinische data. De code-

of-conduct is opgenomen in Bijlage 7. 

2. Tijdens het verzoek om klinische data te mogen hergebruiken vindt een ‘interne toetsing’ plaats 

door een gemandateerde geleding binnen Maastro clinic. In deze toetsing wordt beoordeeld of 

a) het beoogde doel waarvoor de data hergebruikt gaat worden valide is, en (b) of die data past 

bij dat doel. 

De ontwerpkeuzes voor deze aanpak worden hieronder nader toegelicht: 

Ad 1. In de architectuurprincipes (Tabel 5) is vastgelegd dat er naar gestreefd wordt om de 

gebruikers zo veel mogelijk zelf te laten doen. Daar hoort dan wel bij dat het voor de gebruiker 

bij aanvang duidelijk is wat het kader is waarbinnen hij mag opereren. Een tweede principe is 

dat het ontwerp aansluit bij de huidige privacywetgeving. Dit betekent dat de regels over het 

omgaan met data voor hergebruik helder moeten zijn. 

Ad 2. De architectuurprincipes (Tabel 5) stellen dat Maastro moet kunnen laten zien wie welke 

data heeft hergebruikt waarvoor. Om er zorg voor te dragen dat dit geregistreerd wordt én 

getoetst, is ervoor gekozen om tijdens de afhandeling van het verzoek om klinische data te 

mogen hergebruiken een audit-trail door middel van logging aan te leggen. 



Verantwoord hergebruik van klinische data  
 

20 

De code-of-conduct is tot stand gekomen na het analyseren van de resultaten uit de MIKE2.0 

volwassenheidsmeting (MIKE2.0 Governance Association) uit de Gap-analyse. Dit is verder uitgewerkt in 

Bijlage 6. De wijze van interne toetsing is weergegeven in Bijlage 5. Deze is in nauw overleg met 

Maastro’s Institutional Review Board (IRB) tot stand gekomen. 

4.2. Proceslaag 
In de vorige paragraaf is de governance van het hergebruik van klinische data bij Maastro besproken. 

Deze governance is noodzakelijk voor een correcte werking van de processen die een rol spelen bij het 

hergebruik omdat ze het risico op verkeerde toepassing van de processen verkleinen. Deze paragraaf 

beschrijft deze processen. 

Binnen de architectuur in figuur 12 zijn op hoofdlijnen de volgende processen te onderkennen: (1) 

dataselectie, (2) aanvraag hergebruik, (3) autorisatie hergebruik en (4) data uitlevering. Hieronder 

(Figuur 15) is dit schematisch weergegeven: 

 

De vier blokken hebben de volgende betekenis:  

1. Data selecteren: In het data selectieproces selecteert de onderzoeker de data die nodig is om 

zijn onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. 

2. Autorisatie voor hergebruik aanvragen: zodra de selectie heeft plaatsgevonden dient de 

onderzoeker een aanvraag in om de geselecteerde data te mogen hergebruiken. Hierbij 

benoemt hij nauwkeurig wat het doel van hergebruik is. 

3. Autoriseren van hergebruik: het IRB en het management toetsen of hergebruik van de 

geselecteerde data toegestaan is, gegeven het doel van hergebruik. Hierbij wordt getoetst of de 

aangevraagde data geschikt en passend is om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. 

Indien dit het geval is wordt autorisatie verleend om de data te mogen hergebruiken voor het 

aangegeven doel. 

4. Data uitleveren: indien autorisatie is verleend, levert het data loket de data uit aan de 

onderzoeker. 

Te zien is dat verschillende actoren (onderstreept) een rol spelen in het proces van hergebruik: de 

onderzoeker, het IRB, het management en het data loket. Een heldere governance is dan van belang om 

het risico van een falend proces te verkleinen. Daarom is er voor gekozen om eerst de datavraag helder 

te hebben en deze pas in een latere fase aan te vragen, te autoriseren en uit te leveren. Deze vier sub-

processen worden nu verder toegelicht. 

Selecteren Uitleveren Autoriseren Aanvragen 

Figuur 15 Processen hergebruik klinische data Maastro 
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(1) Dataselectie 

De dataselectie wordt door de onderzoeker zelf uitgevoerd (zie: Bijlage 11). Hiervoor is een dataselectie 

portaal geïmplementeerd dat de databronnen via het EDW ontsluit. Op deze manier kan de onderzoeker 

zelf de benodigde data bij elkaar zoeken, zonder tussenkomst van het data loket. Hiermee is beoogd de 

doorlooptijd van de data aanvraag te verlagen doordat de onderzoeker sneller de juiste dataset heeft 

gevonden, of constateert dat er onvoldoende data beschikbaar is en zijn onderzoeksvraag dus moet 

aanpassen. De onderzoeker dient, wanneer hij de selectie heeft afgerond, een verzoek in om deze data 

te mogen hergebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor is een proces ontworpen dat in de 

figuur hieronder is weergegeven. 

Verzoek hergebruik klinische data (v0.4.5, 11-01-2016)
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Figuur 16 Data aanvraag, autorisatie en uitgifteproces voor het hergebruik van klinische data bij Maastro 

(2) Data aanvraag 

Het aanvraag proces is ondersteund met een digitaal aanvraagformulier. De data aanvraag wordt 

vervolgens opgevolgd door een autorisatie proces. Op deze manier zijn zowel de aanvraag als de 

autorisatie netjes geregistreerd, een van de eisen voor het ontwerp. De governance hiervoor is, zoals in 

paragraaf 4.1.2 is aangegeven, georganiseerd door het vastleggen van een stappenplan voor de 

beoordeling van de datavragen (zie Bijlage 5).  
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(3) Autorisatie 

De data autorisatie wordt uitgevoerd door twee actoren: (1) de IRB en (2) de manager onderwijs en 

onderzoek (manager O&O). De IRB beoordeelt de aanvraag daarbij inhoudelijk, terwijl de beoordeling 

door de manager O&O meer procedureel van aard is. Beide actoren moeten hun akkoord geven om tot 

een positieve autorisatie te komen en daadwerkelijk de aangevraagde data uitgeleverd te krijgen. Een 

aanvraag kan ook gedeeltelijk of geheel afgekeurd worden: in het eerste geval kan de aanvraag dan nog 

aangevuld worden en hernieuwd voor autorisatie worden ingediend. In het laatste geval wordt de 

aanvraag afgewezen en wordt er dus ook geen data uitgeleverd. 

(4) Uitlevering 

De uitlevering zelf wordt verzorgd door het data loket, maar alleen als daar, door de autorisatie, een 

teken voor is gegeven. Uitlevering vindt plaats op vooraf overeengekomen standaard locaties, tenzij hier 

in het verzoek zelf van wordt afgeweken. Op die manier is ook het afwijken van de standaard locatie 

geautoriseerd en netjes geregistreerd. 

4.3. Informatielaag 
Om de beschikbaarheid van data voor onderzoekers te vergroten is het FAIR-principe (Wilkinson et al., 

2016) opgenomen in de architectuur principes. FAIR-data betekent dat deze data (1) vindbaar, (2) 

toegankelijk, (3) interoperabel en (4) herbruikbaar moet zijn. Binnen de scope van het project is er voor 

gekozen alleen interne Maastro bronnen te ontsluiten, te weten: (1) data uit het Elektronisch Patiënten 

Dossier (EPD) van Maastro, beschikbaar in het Data Warehouse (DWH), (2) DICOM-beeld data 

beschikbaar in het research PACS en (3) Dosis Volume Histogram (DVH) – informatie beschikbaar via 

een, door Maastro zelf ontwikkelde, tool die informatie uit het Treatment Planning System (TPS) 

analyseert.  

In het licht van het FAIR-principe is een belangrijk kenmerk voor het beschikbaar maken van data uit 

deze bronnen dat het datamodel in staat moet zijn data uit verschillende bronnen te aggregeren. Omdat 

ook de performance van de zoekactie belangrijk is, deze draagt immers bij aan de adoptie van het 

uiteindelijke systeem waarmee de zoekactie uitgevoerd wordt, is gekozen voor het sterschema als 

model. De goede performance van het sterschema komt voort uit de eenvoud van de zoekregels die bij 

dit schema mogelijk zijn. Hierdoor verbetert ook de aggregatie performance. In Bijlage 8 is het 

gehanteerde datamodel weergegeven. 

4.4. Applicatielaag 
Binnen de applicatielaag zijn twee systemen ontwikkeld: (1) een digitaal formulier om het data 

aanvraag- en autorisatieproces te ondersteunen en (2) een applicatie die gebruikt wordt in het selectie 

en uitgifteproces, om de data beschreven in de vorige paragraaf te kunnen ontsluiten. 
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4.4.1. Data aanvraag- en autorisatiesysteem (aanvraagformulier) 

Om het aanvragen en autoriseren van de data vraag te ondersteunen is een digitaal formulier 

ontwikkeld in TopDesk, het servicesupportsysteem van Maastro. De belangrijkste overwegingen om 

voor deze applicatie te kiezen waren:  

 Lage kosten: applicatie reeds in gebruik bij Maastro 

 Koppeling met het incident managementsysteem 

 Mogelijkheden voor het bouwen van interactieve formulieren 

 Mogelijkheden voor het registreren van de aanvragen, waaronder: ‘wie vraagt aan?’, ‘welke 

data?’ en ‘voor welk doel?’. 

 Mogelijkheden tot het rapporteren over de aanvragen, waaronder doorlooptijden en aantallen 

De belangrijkste aspecten van het formulier worden hieronder nader toegelicht. 

Het formulier bestaat uit twee delen: een deel voor het aanvragen van een projectnummer (P-nummer) 

en een deel voor het aanvragen van data, wanneer er al een P-nummer toegekend is. De belangrijkste 

functie van het aanvragen van een P-nummer is het beoordelen van het onderzoeksproject: aan alle 

voorwaarden om een project te mogen starten, moet zijn voldaan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het 

hebben van een deugdelijk projectplan, waarin het doel van het onderzoeksproject is beschreven. Het 

nauwkeurig registreren van dit doel is een eerste vereiste om klinische data te mogen hergebruiken.  

Het tweede deel, het eigenlijke data aanvraagdeel dat is weergegeven in Figuur 17, is bedoeld om te 

toetsen of de data vraag bij het beoogde gebruiksdoel past en bevat elementen om op een later 

moment na te kunnen gaan waar de data (initieel) is opgeslagen, of deze data gedeïdentificeerd en/of 

voorzien is encryptie en met wie deze eventueel is gedeeld. Bovendien bevat het de 

verwerkingsgrondslag: de wettelijke basis waarop de data mag worden hergebruikt (Autoriteit 

Persoonsgegevens, 2016). Hiermee zijn de belangrijkste componenten vastgelegd die van belang zijn om 

te beoordelen of data legitiem is hergebruikt. 

De opzet van het data aanvraagformulier (‘general administration’, ‘data collection and analysis’, ‘data 

storage and archiving’ en ‘data sharing’) is afgeleid van een bestaand formulier dat onderdeel uit maakt 

van een data management paragraaf tijdens een onderzoeksaanvraag: ‘de Checklist Datamanagement-

plan voor ZonMw-projecten’ (Nugteren et al., 2013). Hiervoor is gekozen om naast het aanvragen van 

data ook een ‘awareness-effect’ te kweken bij elke data aanvraag: een onderzoeker zal zich tijdens het 

invullen van het formulier bewust worden van de elementen die van belang zijn bij het hergebruik van 

data.  
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Figuur 17 Data aanvraagformulier waarmee het data aanvraag proces ondersteund wordt 

In Bijlage 12 is het gebruik van het formulier nader toegelicht.  
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4.4.2. Selectie- en uitgiftesysteem (data portaal) 

Voor het selectie- en uitgifteportaal is gekozen gebruik te maken van een Business Intelligence (BI) 

pakket beschikbaar in de markt, in plaats van deze zelf te ontwikkelen. De grote verscheidenheid aan BI-

pakketten was aanleiding om dit traject als kansrijk te beschouwen. Om tot een juiste keuze te komen 

zijn selectiecriteria opgesteld:  

 Prijs: vanwege een beperkt budget was de prijs van de tool een zeer belangrijk selectiecriterium 

 Interne expertise: bekendheid en ervaring met een tool betekende dat training achterwege kon 

blijven en sneller ontwikkeld kon worden 

 Beheer & implementatie: Hoe wordt het beheer en de implementatie ervaren door klanten? 

 Functionaliteit: in hoeverre kan de tool naar verwachting voldoen aan het PvE? 

 Support via NL partij: Wordt via een Nederlandse partner installatie & support verzorgd?  

Met deze criteria zijn de topspelers uit het Gartner Magic Quadrant voor BI-tools met elkaar vergeleken. 

Top-spelers zijn die leveranciers die over meerdere jaren terug te vinden zijn als ‘leader’ in Gartners 

Magic Quadrant 

Het resultaat van deze vergelijking is weergegeven in Tabel 6. 

Tabel 6 Resultaat analyse 4 BI-tools (Tableau, SAP, SAS & Microsoft) versus de criteria van Maastro 

 Tableau SAP 
(BO, WeBI) 

SAS Microsoft 
(Power BI) 

Prijs 
 

>> 10K 10K >> 10K >> 10K 

Interne expertise  
 

- + - ++ 

Beheer & implementatie ++ ++ - + 
Functionaliteit (voldoet aan eisen & 
wensen REVEAL == PvE vs. Gartner) 
 

++ ++ + - 

Support via NL partij 
 

++ ++ ++ ++ 

 

Op grond van de positieve beoordeling van SAP in bovenstaand schema en de zeer lage kosten is 

gekozen om het dataportaal in te richten met SAP Business Objects (SAP-BO). 

Binnen het portfolio van SAP-BO zijn SAP-BO Explorer en SAP-BO WebBI gebruikt om de data te 

ontsluiten. SAP-BO Explorer is daarbij gebruikt voor eenvoudige datavragen waarbij binnen één feit 

gezocht kan worden. BO-Explorer is echter niet in staat om data uit meer dan een feit te combineren. 

Omdat er vaak ook gecombineerde data gevraagd wordt (bijvoorbeeld: “geef me alle patiënten uit 

jaartal XXXX met tumor YYYY en behandeling ZZZZ”) is deze functionaliteit gebouwd in SAP-BO WebBI. 

Hiermee is het mogelijk om zowel individuele als geaggregeerde data objecten op te vragen. Bijlage 11 

geeft een overzicht van de inrichting en het gebruik van beide SAP oplossingen voor het hergebruik van 

klinische data. 
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4.5. Sociale laag (implementatie) 
De implementatie is uitgevoerd in 2 cycli: in de eerste cyclus is het aanvraag- en autorisatieproces 

geïmplementeerd en in de tweede cyclus het selectie- en uitgifteproces. Hiervoor is gekozen omdat het 

de verwachting was dat tegen het aanvraag- en autorisatieproces veel weerstand bestond. Met de 

gekozen aanpak bleef er meer tijd over om de weerstand te adresseren die voortkwam uit het beperken 

van de toegang tot klinische data voor onderzoekers en het moeten doorlopen van een proces om 

geautoriseerd data uitgeleverd te krijgen. De verwachting was dat hiermee de doorlooptijd van data 

vragen zou verhogen. Omdat deze doorlooptijd toch al hoog was in verband met beperkte capaciteit van 

het personeel gedurende een EPD-implementatie lag dit extra gevoelig. 

4.5.1. 1e fase (data aanvraag- en autorisatieproces) 

Tijdens het ontwerpen van het aanvraag- en autorisatieformulier is met een breed scala aan 

functionarissen en geledingen gesproken. Doel hiervan was om een formulier op te zetten dat een zo 

breed mogelijk draagvlak had in de organisatie. Voor de livegang is de werking van het formulier met 

gebruikers getest, zijn in alle belangrijke gebruikersgroepen presentaties verzorgd en is naar alle 

medewerkers een mail gestuurd over de aanstaande verandering (Bijlage 13). Tenslotte is afgesproken 

na livegang de eerste drie maanden maandelijks te evalueren en eventuele verbeterpunten in een 

verbetersprint op te pakken. Hiermee werd het proces gaandeweg verder verbeterd en kon de 

doorlooptijd verder teruggebracht worden. 

Om de doorlooptijd van het data aanvraag- en autorisatieproces te kunnen meten is in TopDesk de 

doorlooptijd van het ontworpen proces gemeten voor verschillende stappen in het proces. Periodiek zijn 

de resultaten van tussentijdse metingen in diverse gremia met gebruikers gedeeld. Op deze manier 

konden de gebruikers zien dat de doorlooptijd (bij aanvang van het proces) te hoog was en was er 

gelegenheid om aan te geven hoe hier mee omgegaan zou worden.  

4.5.2. 2e fase (dataselectie- en uitgifteproces) 

Voorafgaand aan het ontwerpen van het dataselectie- en uitgifteproces en het dataselectie- en 

uitgiftesysteem is samen met de gebruikers bepaald welke functionaliteit gewenst was (Bijlage 2). 

Daarbij is ook een analyse gebruikt van datavragen die eerder waren gedaan via het data aanvraag- en 

autorisatieproces. Verder is de status van het project periodiek met de gebruikers gedeeld in de 

verschillende gremia en zijn demo’s gegeven van de omgeving op het moment dat deze daar klaar voor 

was (1 a 2 maanden voor livegang). Op deze manier hadden de gebruikers al een idee wat ze konden 

verwachten en kon de projectgroep peilen hoe de gebruikers tegen het systeem aankeken en 

verbeterpunten meenemen. Aansluitend aan de demo fase zijn gebruikerstests uitgevoerd om na te 

gaan of het systeem aan de verwachtingen voldeed en de datavragen konden beantwoorden. Tot slot is 

er een demonstratiesessie gegeven voor alle gebruikers over de werking van het dataselectie en 

uitgiftesysteem en het bijbehorende proces, en is een e-learning module voorzien voor het gebruik van 

SAP-BO. 
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5. Resultaten 
Dit jaarproject had als doel om te ‘voorzien in de informatiebehoefte van Maastro medewerkers ten 

aanzien van het hergebruik van klinische data waarbij de privacy van de patiënt conform wet- en 

regelgeving is geborgd’. Daarbij is binnen de use-case ‘onderzoek’ de ontworpen oplossing 

geïmplementeerd en getest. 

De informatie die onderzoekers nodig hebben (EPD, PACS en DVH-data) is in één systeem beschikbaar 

voor onderzoekers, waarbij data zowel los als geaggregeerd opgezocht kan worden. De privacy van de 

patiënt is geborgd door het inregelen van een data aanvraag- en autorisatieproces waarin wordt 

getoetst of de juiste data voor een valide doel wordt hergebruikt. Het proces wordt ondersteund met 

een aanvraag- en autorisatiesysteem waarin het resultaat van de toets wordt vastgelegd. Bovendien legt 

een code-of-conduct voorafgaand aan het zoeken (selecteren) van data de spelregels vast die gelden bij 

het hergebruiken van deze data. 

Een analyse van het ontwerp versus het PvE laat zien dat aan de meeste eisen is voldaan (Tabel 7).  

Tabel 7 Analyse ontwerp versus het PvE 

# Item Specificatie Match met 
ontwerp? 

Beleid 
1 Privacy Oplossing moet voldoen aan de geldende privacywetgeving Ja 

2 Grip op data uitgifte Oplossing voorziet in mogelijkheden tot registratie van gebruikte datasets Ja 

3 Regels datagebruik Oplossing voorziet in regels omtrent het hergebruik van klinische data Ja 

4 Maastro beleid Oplossing sluit aan bij het Maastro informatiebeleid Ja 

Proces 
1 Uitlevering Uitleverproces moet binnen 2 weken na aanvraag dataset kunnen starten met 

uitlevering 
Ja 

2 Besluitvorming Processen van aanvraag & uitlevering moeten intuïtief zijn voor de gebruiker Ja 

3 Rol IRB Toetsing van de data aanvragen wordt uitgevoerd door de IRB en de manager voor 
onderzoek en onderwijs 

Ja 

4 E-learning Voor de data portal is een e-learning module beschikbaar Is voorzien 

Informatie 
1 De-identificatie Oplossing biedt de data in een gedeïdentificeerde vorm aan Ja 

2 De-identificatie De sleutel om terug te gaan naar de oorspronkelijke data moet beschikbaar zijn binnen 
Maastro 

Ja 

3 Bronnen EPD-data (HIX), PACS-data en TPS-data moeten beschikbaar zijn voor de onderzoeker Ja 

4 Aggregatie Zowel informatie van individuele patiënten als over groepen van patiënten moet 
beschikbaar zijn 

Ja 

Applicatie 
1 Doorlooptijd Data uitlever systemen moeten snel data uit kunnen leveren (Nog) niet getest 

2 Query’s Gebouwde query’s moeten opgeslagen kunnen worden Ja 

3 Logging Applicaties moeten logging functionaliteit hebben i.v.m. privacy voldoen aan wetgeving Ja 

4 Interface Applicaties moeten intuïtief werken Ja 
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Eisen waar nog niet aan voldaan zijn: 

 De e-learning module voor de dataportal is wel voorzien maar nog niet gerealiseerd 

 De snelheid van het dataselectie- en uitleversysteem is wel voorzien maar nog niet getest. 

Een analyse van het ontwerp versus de architectuurprincipes laat zien dat aan het merendeel van de 

eisen is voldaan (Tabel 8). 

Tabel 8 Analyse ontwerp versus de architectuurprincipes 

# Architectuurprincipe Hergebruik van klinische data i.r.t. 
architectuurprincipe 

Match met 
ontwerp? 

Business 
1 Maastro breed inzetbaar  Alle geledingen van Maastro moeten voor hergebruik van data gebruik 

kunnen maken van dezelfde omgeving (op beleid, proces, informatie & 
applicatie niveau) 

Ja 

2 Privacy by design  Tijdens het ontwerpen van de oplossing dient expliciet rekening 
gehouden te worden met privacyaspecten 

Ja 

3 Voldoet aan huidige wetgeving 
(informatiebeveiliging / wet 
data lekken / WGBO / WBP) 

Privacywetgeving (WBP, WGBO, ‘wet datalekken’) 

 Registratie van geautoriseerde data verzamelingen en daadwerkelijk 
uitgeleverde data verzamelingen moet mogelijk zijn 

 Maastro moet kunnen laten zien wie welke data heeft hergebruikt 
waarvoor 
Informatiebeveiliging (NEN7510) 

 Authenticatie & autorisatie moet mogelijk zijn op individueel & 
groepsniveau 

Ja 

4 Hergebruik loopt via proces, 
tenzij… 

 Alle data vragen moeten in principe via het data aanvraag proces 
verlopen. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt door een 
gecontroleerde escalatieroute, bijvoorbeeld wanneer een deadline in het 
spel is voor het aanvragen van een grand. 

Deels 

5 Selfservice, tenzij…  De gebruiker moet zo veel mogelijk van de dataselectie & uitlevering zelf 
kunnen doen, zodat Maastro’s dataspecialisten meer tijd kunnen 
besteden aan het ondersteunen van complexe data vragen. 

 Verantwoordelijkheid voor het compleet maken van de dataset wordt 
waar mogelijk bij de gebruiker gelegd. Deze zal dan ook daar waar het 
kan zelf aan het roer zitten (bijv. selecteren van dataset, etc.) 

Deels 

6 Gericht op samenwerken  Onderzoek vindt meer en meer plaats in teams. Data en processen 
moeten dus rekening houden met verschillende actoren. 

Nee 

7 Data vraag staat centraal  Oplossing is er op gericht de beschikbaarheid van data te verhogen Ja 

 Informatie 
1 FAIR-data  Data moet voldoen aan het FAIR-principe: Findable, Accessible, 

Interoperable en Reusable (Wilkinson et al., 2016) 

Ja 

2 Flexibiliteit t.a.v. bronnen  Koppelen van externe bronnen moet op termijn mogelijk zijn 

 Uitwisseling met externe partijen moet op termijn mogelijk zijn 

Deels 

3 Data voor hergebruik is intern 
gedeïdentificeerd en extern 
anoniem, tenzij… 

 Alleen wanneer het niet mogelijk is het onderzoek zonder 
identificeerbare data uit te voeren mag data identificeerbaar worden 
hergebruikt 

Deels 

 Technologie 
1 Beleid is leidend  Applicaties ondersteunen processen, niet andersom Ja 

2 Gericht op de toekomst  Gekozen applicaties moeten voldoende flexibel zijn zodat op termijn 
gewerkt kan worden met nieuwe(re) technieken, zoals semantic web 
technologie, HADOOP achtige databases (ongestructureerde data) 

Ja 

3 Tooling eerst commercieel, dan 
custom made en ten slotte 
selfmade oplossen 

 Voor het aanvraagformulier en het uitgifte portaal wordt eerst gekeken 
of er commerciële software voorhanden is, en pas dan of er een tool 
voor Maastro gebouwd kan worden. Kan dit beiden niet, dan bouwt 
Maastro de software zelf. 

Ja 
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Principes waar deels aan wordt voldaan zijn: 

 Hergebruik loopt via proces, tenzij…: het proces hergebruik loopt in principe via het proces, 

maar dit is met de huidige oplossing niet 100% waterdicht (functionarissen werkzaam in zowel 

het klinische als het niet-klinische domein) 

 Selfservice, tenzij…: op punten zijn concessies gedaan aan dit uitgangspunt omwille van de 

privacy van de patiënt 

 Flexibiliteit t.a.v. bronnen: de gekozen BI-suite heeft de potentie om nagenoeg alle bronnen te 

kunnen koppelen; dit is echter niet getest 

 Data voor hergebruik is intern gedeïdentificeerd en extern anoniem, tenzij…: data die naar 

extern gaat wordt geanonimiseerd door de sleutel niet mee te geven. Daarmee is deze data in 

absolute zin nog niet anoniem, maar is herleidbaarheid voor de ontvangende partij wel 

voorkomen. Deze systematiek is gebruikelijk in het domein van de Life Sciences (Auffray et al., 

2016; Bahr & Schlünder, 2015). Intern is de data wel gedeïdentificeerd. 

Principes waar niet aan wordt voldaan zijn: 

 Gericht op samenwerken: dit principe is niet expliciet aan bod gekomen tijdens het project. 

5.1. Doorlooptijd data aanvraag-en-uitleverproces 
Tijdens de implementatie en aansluitende evaluatieperiode is uit de geregistreerde informatie in 

TopDesk de doorlooptijd ven het data aanvraag-en-uitleverproces afgeleid, voor zowel nieuwe projecten 

(projectaanvraag & data aanvraag) als voor bestaande projecten (alleen data aanvraag).  

Figuur 18 toont de gemiddelde doorlooptijd voor nieuwe projecten.  

 

Figuur 18 Doorlooptijd (dagen)van data aanvraag- autorisatie en uitleverproces - nieuwe projecten 

De doorlooptijd is voor de periode januari 2016 - juni 2016 weergegeven in dagen voor de sub 

processen: ‘IRB’, ‘Manager O&O’, ‘Creatie R-folder’, ‘Data delivery en ‘Registratie P-nr’. Daarnaast is de 

totale doorlooptijd van het proces weergegeven en het aantal verzoeken per periode. 
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Figuur 19 toont de gemiddelde doorlooptijd voor bestaande projecten. 

 

Figuur 19 Doorlooptijd (dagen) van data aanvraag- autorisatie en uitleverproces - bestaande projecten 

De doorlooptijd is voor de periode januari 2016 - juni 2016 weergegeven in dagen voor de sub 

processen: ‘IRB’, ‘Manager O&O’, ‘Creatie R-folder’, ‘Data delivery en ‘Registratie P-nr’. Daarnaast is de 

totale doorlooptijd van het proces weergegeven en het aantal verzoeken per periode. 

De doorlooptijden uit Figuur 18 en Figuur 19 zijn samengevat in Tabel 9. 

Tabel 9 Resultaten evaluatie doorlooptijd data aanvraag- autorisatie en uitleverproces 

 Nieuwe projecten Bestaande 
projecten 

 Voor Na Voor Na 
IRB 22 7 8 4 
Manager voor onderzoek en onderwijs 2 2 2 2 
Creatie R-folder 6 2 20 1 
Data delivery 15 12 15 11 
Registratie P-nr. 3 1 - - 
Totaal 40 20 30 15 

 

Uit bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat: 

 De doorlooptijd drastisch gedaald is na 3-mnd 

 Het proces lijkt onder controle, zeker gezien frequentie van samenkomen IRB 

 Verdere winst is te halen door 

o De vergaderfrequentie IRB te verhogen 

o Het data delivery proces aan te passen1 

                                                           
1 Met de data portal wordt hierin al een verbetering aangebracht; de maximale winst in doorlooptijd wordt 
geschat op ongeveer 7 dagen 
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5.2. Benchmarking 
Benchmarking met externe oplossingen is lastig. Vergelijkbare initiatieven bij andere UMC’s vertonen 

allemaal verschillende oplossingsroutes en zijn bovendien nog in ontwikkeling. Verder is de oplossing in 

dit ontwerpproject op onderdelen uniek in Nederland (data aanvraag- en autorisatie proces en 

formulier; toepassing MIKE2.0 informatie volwassenheidsmeting). Twee gebeurtenissen kunnen in dit 

kader echter toch als een vorm van benchmark gezien worden. De eerste betreft een werkbezoek in 

NFU verband, waarbij Maastro’s omgeving voor research ondersteuning is besproken. Het proces van 

data aanvragen en autoriseren werd waarbij als zeer volwassen bestempeld door de aanwezigen. De 

tweede is het contact wat met het Erasmus MC is opgestart rondom de informatie 

volwassenheidsmeting, wat er toe geleid heeft dat het Erasmus MC de methode en aanpak van de 

meting zoals die bij Maastro is uitgevoerd ook gaan toepassen. 
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6. Discussie 
Dit hoofdstuk beschrijft de discussie op 5 lagen uit het ontwerp: ‘beleid’ (6.1.1), ‘proces’ (6.1.2), 

‘informatie’ (6.1.3), ‘applicatie’ (6.1.4) en ‘sociaal’ (6.1.5). Tot slot worden enkele aanbevelingen gedaan. 

6.1.1. Beleid 

Op de beleidslaag is door middel van het opstellen van een code-of-conduct governance ontworpen 

voor het hergebruik van klinische data en is een privacy toets ontworpen die controleert of de data en 

het beoogde gebruik conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is. Hiermee is het ‘privacy-

by-design’ concept toegepast, wat een van de architectuur uitgangspunten was. Bovendien is gebruik 

gemaakt van reeds binnen Maastro aanwezige technieken voor deïdentificatie (CTP & …), zodat 

uitgeleverde data beschermd is tegen directe identificatie, dat wil zeggen identificatie zonder dat daar 

aantoonbare moeite voor gedaan moet worden. 

Ofschoon de reikwijdte van de code-of-conduct verder gaat dan alleen het aanvraag-, autorisatie- en 

uitleverproces, bevat het ontwerp nog geen oplossing waarmee getoetst kan worden of uitgeleverde 

data op de juiste manier gebruikt wordt. Dit vormt een risico omdat deze data, zeker gezien de huidige 

ontwikkelingen ten aanzien van 3D-reconstructie en Big Data, bij voldoende volume mogelijk toch 

individueel herleidbaar is. Het verdient dan ook de aanbeveling om deze fase van de data-lifecycle te 

onderzoeken en te herontwerpen. Een mogelijkheid zou hier zijn om een oplossing te implementeren 

zoals die van Shoffner et al. (2013). Zij beschrijven een onderzoeksomgeving waarin de uitgeleverde 

data altijd ‘binnen de muren van de organisatie’ bewerkt wordt en de gebruiker door middel van een 

beveiligde verbinding ‘op afstand’ met deze data werkt. 

Daarnaast zou ook de gehanteerde deïdentificatie methode van Maastro nader onderzocht moeten 

worden om na te gaan of deze voldoet aan de huidige privacywetgeving en de stand van de techniek. 

Daarbij rijst de vraag, gezien de eerdergenoemde technologische ontwikkelingen (3D-reconstructie en 

Big Data), hoe lang deïdentificatie- en anonimisatietechnieken nog afdoende zullen zijn om individuele 

herleidbaarheid van data tegen te gaan. Eze & Peyton (2015) stellen dan ook dat deïdentificatie en 

anonimisatie onmogelijk alleen binnen de technische- en applicatielaag te realiseren zijn. Aanvullende 

maatregelen op andere lagen (beleid, proces) zijn noodzakelijk om data efficiënt en effectief te kunnen 

hergebruiken. 

Een lange termijn oplossing wordt voorzien in nationale initiatieven zoals KNAW’s Health-RI2, de DTL’s 

Personal Health Train3 en NFU’s Data4LifeSciences4. In al deze initiatieven wordt gekeken naar een 

structurele (inter)nationale oplossing voor eenzelfde probleem als waarop deze ontwerpopdracht zicht 

richt, te weten gevoelige gezondheidsdata beschikbaar krijgen voor valide onderzoek. Veel van deze 

                                                           
2 KNAW: Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen; 

Health-RI: National research infrastructure for prevention, personalized treatment, and health: 
https://www.bbmri.nl/welcome-to-the-bbmri-nl-website/health-ri/; 

3 DTL: Dutch Techcentre for Life Sciences; http://www.dtls.nl/fair-data/personal-health-train/; 
4 NFU: Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra; 

Data4LifeSciences: Een geïntegreerde onderzoeksdata-infrastructuur in, voor, door en tussen de umc’s en hun partners: 
http://www.data4lifesciences.nl/; 

https://www.bbmri.nl/welcome-to-the-bbmri-nl-website/health-ri/
http://www.dtls.nl/fair-data/personal-health-train/
http://www.data4lifesciences.nl/
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initiatieven baseren zichzelf op het principe van het onderzoek naar de data te brengen in plaats van de 

data naar het onderzoek. Alhoewel niet volwassen genoeg om toe te passen in dit project, stippelen 

deze ontwikkelingen wel een pad naar een privacy-by-design manier om onderzoekers maximaal 

toegang te geven tot klinische data. 

Het verbeteren van de privacy in de gehele data lifecycle is een aspect van data management (Brackett 

& Earley, 2009). De DAMA Data Management Body of Knowledge (DAMA-DMBOK) beschrijft daarnaast 

nog tien andere aspecten en wordt daarmee gezien als een van de meest uitvoerige beschrijvingen van 

het datamanagement domein. Inzetten van DAMA-concepten kan Maastro helpen eenheid van taal te 

creëren op datagebied. Voor Maastro zijn naast privacy namelijk ook andere aspecten van belang. De 

MIKE2.0 volwassenheidsmeting heeft laten zien dat ook daar verbeteringen nodig zijn, wil Maastro haar 

strategie doelstelling op het gebied van data driven decisions kunnen waarmaken. Daarvoor is het wel 

noodzakelijk data als een asset te gaan beschouwen (Niemi & Laine, 2016). Goede governance is daarbij 

essentieel om deze ambitie te kunnen realiseren (Niemi & Laine, 2016; Tegelaar et al., 2012). 

6.1.2. Proces 

In het proces ‘verzoek hergebruik klinische data’ is uit privacyoverweging gekozen dat gebruikers eerst 

een goedgekeurd onderzoek moeten hebben voordat data aangevraagd kan worden die past bij dat 

onderzoek. Hiermee wordt voorkomen dat data oneigenlijk wordt hergebruikt, wat in strijd zou zijn met 

de privacy wetgeving (Autoriteit Persoonsgegevens, 2016). Dit belet een gebruiker die zowel in het 

klinische proces als binnen het research proces werkzaam is echter niet om zonder geautoriseerd 

verzoek data uit klinische systemen her te gebruiken. Zeker bij kleine datasets, zoals het bekijken van 

een beperkte set gegevens van enkele patiënten, is dit een reëel risico. Aanbevolen wordt dan ook om 

voor die gevallen waarin dit risico reëel is, na te denken over een proces waarbij toetsing achteraf plaats 

vindt. Toetsing achteraf heeft voor de gebruiker immers als grote voordeel dat niet gewacht hoeft te 

worden op de benodigde autorisaties, waardoor de doorlooptijd veel meer in lijn is met de omvang van 

de dataset en de bewerkingstijd die op die dataset wordt uitgevoerd. 

Verder is er voor het data selectieproces gekozen om met een ‘code-of-condut’ te werken. Deze code-

of-condut beschrijft welke eisen Maastro stelt aan het hergebruik van klinische data. Hiermee is het 

voor gebruikers op voorhand helder welke spelregels er gelden bij het hergebruik van klinische data. Een 

beperking is wel dat data uitlevering dan nog steeds door het dataloket moet gebeuren, omdat anders 

data al beschikbaar is (in het dataselectiesysteem) voordat autorisatie heeft plaatsgevonden. Een 

andere mogelijkheid is het technisch afdwingen dat data gedownload kan worden in het selectieproces. 

Hiervoor is niet gekozen omdat dit niet alleen lastiger te realiseren is, en daardoor niet binnen de scope 

van het project te realiseren was, maar ook het element ‘aanspreken van verantwoordelijkheid’ mist. 

Deze laatste optie wordt daardoor minder geschikt geacht voor Maastro. Toch kan het interessant zijn 

om te onderzoeken of deze technische oplossing realiseerbaar is, omdat daarmee de doorlooptijd van 

het proces verder teruggebracht kan worden. 
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6.1.3. Informatie 

Met de gekozen oplossing is informatie geaggregeerd beschikbaar voor gebruikers. Verder voldoet de 

oplossing aan het FAIR-principe (Wilkinson et al., 2016): 

 F: findable geregeld door alle data van interne bronnen die met elkaar te koppelen waren 

beschikbaar te stellen in één applicatie 

 A: accessible geregeld door de aangeboden data binnen die applicatie op verschillende 

manieren doorzoekbaar te maken 

 I: interoperable geregeld door patiënt als centrale identifier te stellen waardoor informatie 

geaggregeerd beschikbaar is 

 R: reusable geregeld door data geschikt te maken voor hergebruik (gedeïdentificeerd, regels 

voor hergebruik) met inachtneming van privacywetgeving. 

Op al de vier componenten van FAIR is het echter mogelijk nog verbeteringen aan te brengen, 

bijvoorbeeld door het aanbrengen van een ‘Fairifier’, een software oplossing die data FAIR maakt 

(Kuzniar et al., 2015).  

Verder wordt met de gekozen oplossing data 1:1 aangeboden vanuit het DWH naar de gebruiker. Er 

vindt dus geen zogenoemde data cleansing plaats. Hierdoor worden fouten in de data die zijn ontstaan 

tijdens de registratie zichtbaar. Aanbevolen wordt dit aspect op te pakken in een vervolgproject waarin 

datakwaliteit verbeterd wordt. 

Toevoegen 

6.1.4. Applicatie 

In deze opdracht is er voor gekozen het data aanvraag- en autorisatiesysteem in TopDesk te ontwerpen. 

Ofschoon dit duidelijke voordelen had (doorlooptijd project, koppeling servicemanagementsysteem) 

staat de gebruikte ‘Form builder’ van TopDesk nog in de kinderschoenen. Indien een formulier met meer 

uitgebreidere mogelijkheden nodig is wordt geadviseerd een professioneel webformulier te bouwen. 

De SAP-BO omgeving moet nog worden getest en is daarom niet meegenomen in de discussie. 

6.1.5. Sociaal 

In het selectie- en uitleversysteem kan de onderzoeker zelf zijn dataset bij elkaar zoeken. Een van de 

parameters die een rol speelt bij het vinden van de juiste dataset, een dataset waarmee de onderzoeker 

zijn onderzoeksvraag kan beantwoorden, is het kennisniveau van de onderzoeker over de data. Dit 

kennisniveau verschilt per onderzoeker en met name startende onderzoekers laten in de regel een laag 

kennisniveau zien. Dit brengt risico’s met zich mee. Een van de beheersmaatregelen om deze risico’s te 

beperken is het opzetten van een scholingsplan. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat een startende 

onderzoeker de eerste periode van zijn werkzaamheden data vraagstukken samen met een senior 

onderzoeker behandeld. 
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Tot slot wordt geadviseerd om: 

 Op den duur te streven naar verschuiving van het controlemoment (autorisatie) van de IRB naar 

de aanvrager zelf. 

 Te toetsen of het beoogde hergebruik en daadwerkelijke hergebruik van data me elkaar in 

overeenstemming zijn. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door middel van een analyse van de 

data verzoek registraties in TopDesk en die in SAP-BO. 

 Het IRB-proces nog te versnellen, zodat de doorlooptijd verder vermindert. Een andere 

vergaderfrequentie voor het IRB-overleg kan hierbij helpen. 

 Het uitleverproces te blijven monitoren om te zien of het selectie- en uitgifteportaal effectief 

zijn geweest in het terugbrengen van de doorlooptijd. 

 Verbeteracties en verbeter projecten te formuleren op basis van de resultaten van de 

volwassenheidsmeting. 

 Te overwegen aan te sluiten bij externe initiatieven of de Maastro oplossing te integreren in 

deze initiatieven op het moment dat die voldoende ontwikkeld zijn. Te denken valt daarbij aan 

D4LS of MUMC+ brede samenwerking. Zelf het wiel uitvinden levert een organisatie kennis en 

expertise op, maar kosten tegelijkertijd tijd en geld. 
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Afkortingen 

Afkorting Betekenis 
ADM Architecture Development Method; onderdeel van TOGAF. 

BI Business Intelligence. 

Chipsoft HIX Elektronisch patiëntendossier van de firma Chipsoft. 

DAMA the Data Management Association International. 

DAMA-DMBOK DAMA Data Management Body of Knowledge. 

Data4LifeSciences Data for lifesciences; Een geïntegreerde onderzoeksdata infrastructuur in, voor, door en tussen 
de universitair medische centra en hun partners. 

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine. 

DTL Dutch Techcentre for Life sciences. 

DTL Dutch Techcentre for Life Sciences. 

DVH Dosis Volume Histogram 

EDW Enterprise Data Warehouse. 

ELIXR Een gedistribueerde infrastructuur voor life-science informatie. 

EPD Elektronisch Patiënten Dossier. 

Erasmus MC Erasmus Medisch Centrum. 

FAIR Approach to data stating data should be (1) Findable, (2) Accessible, (3) Interoperable and (4) 
Reusable. 

HADOOP Een open-source framework, beheerd door de Apache Foundation, gericht op een 
gedistribueerde verwerking van grote datasets. 

Health-RI National research infrastructure for prevention, personalized treatment, and health. 

IM Quickscan Information Maturity Quickscan. 

IMT Informatie Management Team. 

IRB Institutional Review Board. 

KNAW Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. 

MIKE2.0 Method for an Integrated Knowledge Environment. 

MUMC+ Maastricht Universitair Medisch Centrum+. 

NewBI BI Project binnen Maastro waarin een nieuw data warehouse is ontworpen. 

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. 

NICTIZ Nationaal ICT Instituut in de Zorg. 

O&O  Onderwijs & Onderzoek. 

P-nummer Projectnummer. 

PvE Programma van Eisen. 

QMI Qualified Medical Informatics. 

REVEAL REsearch View on Epd as Leverage. 

RISMAN RISico MANagement methode. 

SAP Systems, Applications and Products for data processing; Duits bedrijf gespecialiseerd in het 
leveren van standaardsoftware. 

SAP-BO SAP Business Objects. 

SAP-WebBI SAP web based BI. 

SMPE/e School for Medical Physics and Engineering. 
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TOGAF The Open Group Architecture Framework; global standard for Enterprise Architecture. 

TopDesk Nederlands bedrijf gespecialiseerd in het leveren van servicemanagementsoftware. 

TPS Treatment Planning System. 

UMC's Universitaire Medische Centra. 

UMCU Universitair Medisch Centrum Utrecht. 

Varian ARIA  Treatment planningsysteem van de firma Varian. 

WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

WGBO Wet geneeskundige Behandelingsovereenkomst. 

ZonMw Organisatie ter verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren 
van onderzoek, ontwikkeling en implementatie. 
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Bijlage 1 Lagen modellen 

Lagen model NICTIZ / Antilope 

In het ontwerp worden ontwerpkeuzes gemaakt vanuit verschillenden perspectieven. Hiervoor is het 5-

lagen model voor interoperabiliteit gehanteerd. Hiermee wordt het mogelijk een ontwerp te creëren dat 

over afdelingen heen bruikbaar is. 

 
Figuur 20 NICTIZ 5-lagen model voor interoperabiliteit5 

 

De vijf lagen (niveaus) worden als volgt beschreven en toegepast binnen het jaarproject: 

 Niveau  Beschrijving 
(NICTIZ, 2010) 

Toepassing jaarproject 
(Soer, 2016) 

1  Organisatie  Dit niveau heeft betrekking op de organisatorische 
kant van de samenwerking tussen de betrokken 
zorgorganisaties; wie zijn er bij de samenwerking 
betrokken en hoe is zijn verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden gedefinieerd? 

Wie zijn er bij wij het hergebruik 
van klinische data betrokken en 
hoe is zijn verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden gedefinieerd? 

2  Zorgproces  Dit niveau heeft betrekking op de procesmatige kant 
van de samenwerking tussen de betrokken 
zorgorganisaties. In welke concrete zorgprocessen 
wordt samengewerkt, welke koppelvlakken en 
overdrachtsmomenten bestaan hierbij tussen de 
betrokken organisaties?  

Hoe ziet het proces van 
hergebruik van klinische data er 
uit en welke activiteiten spelen 
hier een rol? 

3  Informatie  Dit niveau heeft betrekking op de informatieaspecten. 
Welke informatie moet – in het kader van de 
samenwerking - worden gedeeld bij de 
overdrachtsmomenten in zorgprocessen?  

Welke klinische data wordt 
hergebruikt en hoe is deze 
gedefinieerd, gecodeerd? 

4  Systemen  Dit niveau heeft betrekking op de informatiesystemen. 
Welke informatiesystemen zijn bij de betrokken 
zorgpartijen relevant voor de benodigde 
procesinformatie en hoe wordt de benodigde 
informatie tussen deze systemen gedeeld?  

Welke informatiesystemen 
worden gebruikt bij het 
hergebruik van klinische data 
(opslaan & opvragen)? 

                                                           
5 NICTIZ: www.nictiz.nl 
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5  Infrastructuur 
& techniek  

Dit niveau heeft betrekking op de technische 
infrastructuur waarbinnen de informatiesystemen van 
de betrokken partijen zich bevinden. Hoe wordt op 
technisch niveau mogelijk gemaakt dat er informatie 
kan worden uitgewisseld tussen de betrokken 
partijen? Welke communicatie-infrastructuur is 
hiervoor nodig? Welke mechanismen van informatie-
uitwisseling worden gekozen? 

Welke technische infrastructuur 
is nodig om data te kunnen 
hergebruiken en welke 
communicatie-infrastructuur 
wordt daarvoor gebruikt? 

Tabel 10 Interoperabiliteitsniveaus (NICTIZ)6 

Het 5-lagen model is door Antilope7 doorontwikkeld door een 6e laag toe te voegen: ‘wet- en regelgeving’.  

 

 

Figuur 21 Antilope lagenmodel 

Dit 6e niveau beschrijft de geldende wetten, normen en richtlijnen en is daarmee geschikt als kapstok voor 
deze ontwerpopdracht omdat het bewaken van de privacy van de patiënt een expliciete doelstelling is van 
de opdracht. 

The Rainbow Approach8 

Een van de twee belangrijke doelen van dit project is het borgen van de privacy van patiënten volgens 

de geldende wet- en regelgeving. Dit is een radicaal andere aanpak dan tot nu toe gebruikelijk is bij 

Maastro (vrij vertaald: de gebruiker kan bij alle data die hij denk nodig te hebben). Dit betekent naast 

technische & organisatorische aanpassingen ook een cultuurverandering. Het 5-lagen model benoemt 

dit niet specifiek. Daarom is er voor gekozen om een 2e model te hanteren, wat sterk op het 5-lagen 

                                                           
6 https://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Whitepapers/12017%20Een%20checklist%20voor%20informatie-
uitwisseling%20in%20de%20zorg.pdf 
7 Antilope – zie http://www.antilope-project.eu/wp-content/uploads/2013/05/D1.2a-Educational-material-
presentation-v1_4.pdf  
8 Joosten, S. M. (2000). Why modellers wreck workflow innovations. In Business Process Management (pp. 289-

300). Springer Berlin Heidelberg. 
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model ijkt, maar waarin cultuurverandering wel expliciet een plek heeft: de “regenboog aanpak” (The 

rainbow approch) (Joosten, 2000). 

 
Figuur 22 Seven infrastructures in the rainbow9 

 Niveau  Beschrijving  
(Joosten, 2000) 

Toepassing jaarproject 
(Soer, 2016) 

1  The social 
infrastructure 

contains all project activities that relate to human 
aspects, such as communication and education. 
Some of the largest project risks originate from this 
domain, such as effective communication about the 
innovation sufficiently early and with the right 
people in the organization. 

Het verandermanagement 
aspect. Dit aspect speelt een 
belangrijke rol in de adoptie van 
nieuwe procedures en 
technieken. 

2  The quality 
infrastructure 

is needed to guarantee the required standards and 
to minimize business risks. For example, they must 
sign off on any automated procedure before it 
becomes fully operational. Controllers, auditors, and 
quality staff are most likely to populate this 
infrastructure.  

Het informatiekwaliteit aspect. 
Dit komt tot uiting in 
datakwaliteit & standaardisatie, 
wat onderdeel is van de 
informatielaag in het NICTIZ-
model. 

3 The support 
infrastructure 

contains project activities meant to maintain the 
results of the innovation. Support and maintenance 
staff will run these activities, focusing on the 
continuity of the innovation's benefits. They define 
procedures for introducing and changing automated 
procedures, erect a competence center, and 
generally do anything to ensure a permanent effect. 

Het governance aspect. Dit is 
onderdeel van de beleidslaag in 
het NICTIZ-model. 

4 The business 
infrastructure 

contains the process innovations of primary 
processes. Redesigning the work structure in the 
sales department of business credits is typically 
performed in this infrastructure, staffed mainly by 
people from that department and facilitated by 
process architects if the required knowledge is 
lacking. Project activities in the business 
infrastructure are always run by people from the 
core business, because they will have to take mental 
ownership of the results of the innovation. 

Het proces aspect. Dit is 
onderdeel van de proceslaag in 
het NICTIZ-model. 

                                                           
9 Joosten, 2000 
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5  The 
information 
infrastructure 

is designed by ICT specialists, who define the 
information technology necessary for a successful 
innovation. Development of software components, 
linking a workflow engine to the credit management 
database, installing a case management tool, and 
configuring the activity structure and process 
structure for automated support exemplify the 
information infrastructure. 

Het IT-systemen aspect. Dit is 
onderdeel van de applicatie in 
het NICTIZ-model. 

6  The technical 
infrastructure 

contains project activities related to the basic 
machinery such as hardware, network and operating 
systems. The selection of appropriate scanners, 
network performance prediction, and supplying 
laptops to account managers who need to work "on 
the road" are examples of project activities in the 
technical infrastructure. 

Het IT-infrastructuur aspect 
bedoeld. Dit is onderdeel van 
de IT infrastructuurlaag in het 
NICTIZ-model. 

7  The 
innovation 
infrastructure 

is the domain of decision makers, project 
management, and others who bear responsibility for 
the innovation. It contains project activities such as 
the making of the project plan and the continuous 
monitoring of progress 

Het ontwikkelen van IT-
systemen aspect bedoeld. Dit is 
onderdeel van de applicatielaag 
in het NICTIZ-model. 

Tabel 11 Niveaus in de regenboog aanpak (Joosten, 2000) 

Vergelijking NICTIZ/Antilope & regenboog modellen 

 

Figuur 23 Overeenkomst en verschillen tussen lagenmodel (NICTIZ/Antilope) en regenboogmodel 

Het regenboogmodel kent twee niveaus die in het NICTIZ-model niet aan bod komen: ‘het sociale 

niveau’ en ‘het support niveau.’ In het sociale niveau komen verandermanagement aspecten aan bod, 

terwijl het support niveau IT-governance aspecten behandeld. 



 

B5 

Verder rijkt de scope van dit ontwerpproject niet alle lagen: ‘wet- en regelgeving’ is zeker een belangrijk 

aspect, maar dit wordt ‘slechts’ toegepast zodat hiervoor wordt geen ontwerp wordt opgeleverd. De 

‘techniek’ laag valt buiten scope, omdat deze laag in een ander project wordt opgepakt. 

Het uiteindelijke model wat in deze ontwerpopdracht wordt gebruikt behelst dus uit het lagen model de 

niveaus ‘beleid’, ‘proces’, ‘informatie’ en ‘applicatie’, en uit het regenboog model de lagen ‘sociaal’ en 

‘support’. Dit is weergegeven in onderstaande figuur. 
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Bijlage 2 Stakeholders 

In de voorbereidende fase is in overleg met de opdrachtgever en de stuurgroep vastgesteld wie de 

stakeholders bij het project zijn. Dit is in de tabel hieronder weergegeven.  

Tabel 12 Stakeholders binnen het jaarproject en de deelprojecten daarin 

 Actief binnen: 
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Opdrachtgever  
(manager Onderwijs & Onderzoek) 
(hoofd onderzoeksgroep Knowledge 
Engineering) 

x x x x x 

Stuurgroep x x x x x 

Medisch Informaticus x x x x x 

Manager Information & Services x x x x x 

Informatie Management Team  x x x x 

Directie Advies Team (directie)  x x x x 

Hoofd Fysica onderzoek   x x  

Hoofd onderzoeksgroep Fysica Innovatie   x x  

Hoofd onderzoeksgroep Radiomics   x x  

Hoofd Fysica   x x  

Informatiemanager  x x x x 

Hoofd Medisch Specialisten  x x x  

Onderzoekers   x   

IRB  x  x  

Projectgroep ‘uitgifte proces’  x    

Projectgroep ‘uitgifte portaal’   x   

Informatiemanager research  x x x x 

 

Stakeholder requirements 

Om de eisen en wensen van de stakeholders in kaart te brengen zijn een 3-tal stappen uitgevoerd: 

1. Overleg met de opdrachtgever: hierin is de oorspronkelijke opdracht gespecificeerd en zijn de 

stakeholders van het jaarproject vastgesteld 

2. Overleg met de stuurgroep: individueel overleg met alle vastgestelde stakeholders waarin eisen 

en wensen op alle lagen van het model gegenereerd zijn  

3. Overleg met de eindgebruikers: groepsoverleg (brainstormsessie) met de eindgebruikers om 

eisen en wensen te generen op twee lagen: informatie & applicatie. 



 

B7 

Overleg met de opdrachtgever:  

Hierin is de oorspronkelijke opdracht gespecificeerd en zijn de stakeholders van het jaarproject 

vastgesteld. Ook is een 2-wekelijks afstemmingsoverlegcyclus vastgesteld om de voortgang van het 

project te bewaken. 

Overleg met de stuurgroep:  

Individueel overleg met alle leden van de stuurgroep waarin eisen en wensen op alle lagen van het 

model gegenereerd zijn (zie tabel). Voor elk element is vervolgens samen met de projectgroep, de 

stuurgroep en de opdrachtgever vastgesteld of deze wel of niet binnen de scope van het jaarproject 

vallen. De uiteindelijke scope van het jaarproject is opgenomen in het definitieve plan van aanpak en 

vastgesteld door het Informatie Management Team (IMT) van Maastro. 

# Item 
1 Aansluiten bij proces hergebruik data 

2 Aanvullende data kunnen opslaan 

3 Authenticatie, autorisatie e.d. voor de onderzoeks db. Loggin, audit trail 

4 Automatische filtering op pat. die hebben aangegeven niet mee te willen doen  

5 Automatische filtering op pat. die overleden zijn => dit kan niet automatisch in HIX en gaat er 
ook niet komen. In NieuwBI dus SBVZ -> GBA of autorisatie via GBA (Verbeeten Inst. Heeft dit 
operationeel) 

6 Belang van medisch convenant meenemen 

7 Bij 'in beheer nemen I&S' voldoen aan nog op te stellen (eind dec.) criterialijst software 

8 Bij voorkeur klaar voor EPV, bijv. Recht om vergeten te worden 

9 Bijhouden van uitlevering in EPD/per patiënt 

10 Borging van data uitgifte 

11 Bronnen: alle interne Maastro bronnen (wat is intern?) 

12 Business impact analysis ook doen 

13 Concreet project met heldere doelstellingen 

14 Data gegenereerd in het lab kunnen overnemen 

15 Data kunnen uploaden, bijv. T.b.v. auditing / frozen dataset moet vindbaar zijn (zie incident 
Steven Petit / Geaogi Nabantov) 

16 Data meestal vuil, data cleaning noodzakelijk 

17 Data uit andere ziekenhuizen (m.n. follow up) nodig => toegang data verwijzend ziekenhuis 

18 Datasets van het lab kunnen overnemen (boost bestraling bij rat tumoren, of CT -pet bij ratten) 

19 DCM kan lijst maken met informatie die ze nodig hebben 

20 Digital labboek 

21 Eenvoudige manier van data zoek, s=zeker in eerste instantie 

22 E-learning systeem om met portal te leren werken => Adriana Berlanga 

23 Er moet een scholingsmodule zijn +> (e-Learning uit het beleidsplan van 2016 gehaald!!) 

24 Externe bronnen (verw. Ziekenhuizen) koppelen 

25 Fase 1: selfservice waar mogelijk 

26 Fase 1: toegang tot beelddata uit externe bron, zoals follow-up scans & diagnostische scans 

27 Fase 2: geautomatiseerde oplossing middels standaardrapporten/ query’s (overleving, 
toxiciteit, datum scans, medicatie, …) 
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28 Fase 2: toegang tot informatie uit externe bron, zoals pathologie verslagen, lab uitslagen, 
functie testen, … 

29 Fase 3 automatisering van complexe casussen 

30 Fasering moet heel duidelijk zijn, duidelijke mijlpalen en resultaten 

31 Formats van uitlevering bepalen 

32 Fred toevoegen aan stuurgroep? 

33 Frozen data aanbieden 

34 Gedeïdentificeerde data -> terug kunnen naar de oorspronkelijke patiënt 

35 Gefaseerde aanpak 

36 Gemaakte query’s moeten opgeslagen kunnen worden 

37 Gericht op samenwerken, projectmanagement als SharePoint? 

38 Herbruikbaarheid van álle data 

39 Hoe belet je dat dat data bewust of onbewust in verkeerde handen valt? 

40 Identificeerbare gegevens nodig 

41 Iemand van het lab toevoegen aan de stuurgroep? Bijv. Ludwig Dubois? 

42 Informatiebeveiliging/ wet datalekken 

43 Informatie over groepen van patiënten i.p.v. op patiënt basis 

44 Inhoudelijk: input Judith, Bart, Frank => check door Jeroen 

45 Inzet van artsen alleen als het echt noodzakelijk is (i.v.m. moeilijkheid inplannen artsen) 

46 Kijk naar de relatie met het projectmanagement informatie => vragen aan Davy 

47 Kim vraagt nog in de groep rond. 

48 Koppelen van klinische systemen, onderzoekssystemen en legacy systemen 

49 Koppeling tussen traillijst in HX & REVEAL-portal = > koppelen query’s aan trials 

50 Lab data ook ontsluiten 

51 Logging + rapportage 

52 Logging mogelijkheden, governance paragraaf 

53 Meerjarenplan incl. investeringen (onwaarschijnlijk dat we alles kunnen doen) 

54 Mogelijkheid om externe data op te kunnen slaan 

55 Multifactorieel benadering (beeldvorming, anatomie, genetica etc. samen) 

56 Onderzoekers moeten veel zelf kunnen doen => self service, tenzij…. Principe 

57 OnderzoeksSharePoint 

58 Oplossing voor externe data (dus van niet MAASTRO-patiënten) 

59 Overzichten voor bepaalde studies i.p.v. per patiënt 

60 PIA doorlopen binnen project 

61 Portal moet snel data uit kunnen leveren (tijd = money) 

62 Privacy by design 

63 Privacy by Design -. Project invoeren nieuwe wet privacy (….. / Maria) 

64 Project gaat over het beschikbaar maken van interne data voor secundair gebruik (onderzoek, 
klinisch onderzoek, educatie) 

65 Project goed afstemmen met Rob, SDT ,… 

66 Project mag niet te complex worden, moet binnen beperkte tijd iets laten zien 

67 Regels: gedragscode datagebruik, verschil tussen data onttrekken & aanbieden,  

68 Signaalfunctie t.a.v. geldigheid dataset 

69 Standaard tooling, versiebeheer van software, tools voor documentatie, research wiki, 
gestandaardiseerde & gevalideerde Matlab tooling 
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70 Standaardoplossingen voor reguliere data vragen => opbouwen kennis base? => op de markt al 
beschikbaar? 

71 Structureren en organiseren van niet patiëntgebonden metingen middels tooling 

72 Tool gaat door alle medewerkers gebruikt worden => moet uitgangspunt zijn 

73 Upload onderzoeksinformatie: sustainability, reproducibility, data provenance,  

74 Versiebeheer op data uitlevering 

75 View op HIX => alle info over een patiënt moet opvraagbaar/ vindbaar zijn (privacy proof is OK) 

76 Vragen standaardiseren, alleen complexe vragen via I&S 

78 We moeten kunnen voldoen aan de registratie eisen: overzicht dataverzamelingen etc. 

79 Database voor code, versiebeheer op code 

80 Datamangement op R-schijf 

81 Er moeten FAIR-data worden geproduceerd 

82 Flexibele oplossing, toekomstige bronnen moeten gekoppeld kunnen worden 

83 Fysieke resources hebben voor research, daarbij keuzes maken omtrent alles driedubbel 
opslaan of on-the-fly 

84 Heldere naamgeving, m.n. voor nieuwe PhD’s => eigenlijk beter om met ontologieën op te 
slaan, zodat je ook datamining kan doen 

85 Labeling & datamining ready 

86 Metadata, ontologieën, semantic web 

87 MPI 

89 Oplossing voor probleem missing data 

90 Procedure m.b.t. back-up als dataset niet volledig 

91 Research creëert nieuwe data, hoe slaan we dat op en hoe zorgen we dat we kunnen zien wie 
dat heeft geproduceerd? 

92 Symantec web, triple store, ontologieën etc. 

93 Technologiekeuzes 

94 Remote werken moet veel beter geregeld worden 

95 Beleid: eerst commercieel, dan laten maken en dan pas zelf ontwikkelen (open source?) 

96 Bijhouden welke data echt naar buiten gaat, aparte projecten. Contractueel? 

97 Binnen 2 wk. data kunnen uitleveren, gehele dataset 

98 Code-of-condut voor researcher, huisregels voor gebruik 

99 Communicatie tussen projecten en informatie-uitwisseling tussen projecten 

100 De-identificatie lijst (naam, geb. datum etc.) 

101 Engels als voertaal 

102 Hergebruik/ commercialiseerbar voor elders, publiceerbaar! (kwaliteit zorg omhoog door 
gebruik IT-systeem) 

103 Keuzes goed borgen 

104 Opruimen R-schijf en G-schijf 

105 PCI-systematiek beoordelen op houdbaarheid 

106 Proces van o.a. IRB beschreven 

107 Projecten database volwassen maken, koppelen aan IRB aan onderzoekers en aan databases 

108 Relaties met NFU-programma’s, TraIT, CAT e.d. definiëren 

109 Stappenplan maken  

110 Uitzondering: deadline t.b.v. grant / POC 

111 Volledig twee talig of alleen Engels 
Tabel 13 Items genoemd tijdens de interviews met de stuurgroepleden 
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De tabel op de vorige pagina bevat alle items die genoemd zijn tijdens de interviews met de 

stuurgroepleden. Voor alle items is vervolgens vastgesteld op welk van de lagen ‘beleid’, ‘proces’, 

‘informatie’ of ‘applicatie’ deze speelt door. Sommige items gingen over de organisatie van het project 

of betroffen architectuur principes. Deze zijn uit de lijst geschrapt die heeft gediend als input voor het 

PvE. Op deze manier zijn vier tabellen gemaakt, een voor elk van de eerdergenoemde lagen. Deze vier 

tabellen zijn vervolgens vertaald in eisen en wensen voor het project. Tot slot is vastgesteld of de 

opgestelde eisen en wensen binnen de scope van het project pasten. Het resultaat daarvan is een PvE 

op de lagen ‘beleid’, ‘proces’, ‘informatie’ of ‘applicatie’. 
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Overleg met de eindgebruikers:  

Met de eindgebruikers is een interactieve sessie uitgevoerd (brainstormsessie met vier groepjes van vier 

eindgebruikers) is voor twee lagen (informatie & applicatie) vastgesteld welke onderdelen voor de 

eindgebruikers belangrijk zijn. Vervolgens is deze groep eindgebruikers individueel gevraagd de 

onderdelen uit de brainstorm te scoren op ‘belangrijkheid’ (importance). Gelijktijdig heeft een groep 

experts dezelfde onderdelen gescoord op ‘halbaarheid’ (feasibility). Het resultaat is een gewogen lijst 

met onderdelen waarbij de importance X feasibility score de prioriteit weergeeft om een onderdeel te 

realiseren. Deze lijst is weergegeven in Tabel 14. 

Item Importance10 Feasibility11 
Gerealiseerd in 

Jaarproject 
Single-point data management 4,25 5  

simple interface 4,00 - Verificatie nodig 

Automatic filtering of 'objecting patients' 3,82 5  

‘Computerized Joeri’ (connects requests into # patients) 3,78 -  

PACS data selection of patients based on EMD 3,73 5  

PACS link 3,73 5  

Standardized & reporting 3,70 3  

data inspector 3,63 3  

Dynamic queries (updates) 3,50 2-5  

remote access 3,36 5  

Fast & smooth interface 3,36 2-4 Verificatie nodig 

DICOM viewer 3,36 1-5  

Fully automatic meta search 3,33 0  

Ergonomically 3,30 5 Verificatie nodig 

query builder 3,27 2-5  

simple analysis 3,20 0-3  

real-time feedback during querying (e.g. amount) 3,10 5  

versioning 3,10 -  

DE ID view 3,00 5  

No human operations after request 2,88 5  

Facet browsing (e.g. drop-down lists) 2,80 2-4  

Natural language processor 2,78 1  

broad data distribution capabilities 2,57 0-3  

simultaneously viewing of multiple patients 2,50 1-5  

Customized reports 2,29 2-5  

single sign on 2,13 5 Verificatie nodig 

different data cubes 1,00 -  

Tabel 14: User requirements voor de te ontwerpen data portal. De items zijn gerangschikt naar ‘belangrijkheid’ (boven= hoge 
belangrijkheid, onder = lage belangrijkheid ). De kolommen ‘importance’ & ‘feasibility’ zijn gecategoriseerd: 

‘Hoog’ (donkergroen): score >= gemiddelde + 1SD 
‘Boven gemiddeld’ (licht groen): score tussen gemiddelde & gemiddelde + 1SD 
‘Onder gemiddeld’ (licht rood): score tussen gemiddelde & gemiddelde - 1SD 
‘Laag’ (donkerrood): score <= gemiddelde - 1SD.  

 

                                                           
10 Importance as defined by the end users 
11 Feasibility as defined by the expert group 
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Om tot een gedragen PvE te komen zijn een 3-tal stappen uitgevoerd: 

1. Overleg met de opdrachtgever: hierin is de oorspronkelijke opdracht gespecificeerd en zijn de 

stakeholders van het jaarproject vastgesteld. Ook is een 2-wekelijks afstemmingsoverlegcyclus 

vastgesteld om de voortgang van het project te bewaken. 

2. Overleg met de eindgebruikers: middels een interactieve sessie (brainstormsessie met vier 

groepjes van vier eindgebruikers) is voor twee lagen (informatie & applicatie) vastgesteld welke 

onderdelen voor de eindgebruikers belangrijk zijn. Vervolgens is deze groep eindgebruikers 

individueel gevraagd de onderdelen uit de brainstorm te scoren op ‘belangrijkheid’ 

(importance). Gelijktijdig heeft een groep experts dezelfde onderdelen gescoord op 

‘halbaarheid’ (feasibility). Het resultaat is een gewogen lijst met onderdelen waarbij de 

importance X feasibility score de prioriteit weergeeft om een onderdeel te realiseren. Deze lijst 

is weergegeven in Tabel 14. 

3. Overleg met de stakeholders: individueel overleg met alle vastgestelde stakeholders waarin 

eisen en wensen op alle lagen van het model gegenereerd zijn (zie Tabel 13). Voor elk element is 

vervolgens samen met de projectgroep, de stuurgroep en de opdrachtgever vastgesteld of deze 

wel of niet binnen de scope van het jaarproject vallen. De uiteindelijke scope van het jaarproject 

is opgenomen in het definitieve plan van aanpak en vastgesteld door het Informatie 

Management Team (IMT) van Maastro. 
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Bijlage 3 Risicoanalyse 

De RISMAN-methode (van Well-Stam, van Kinderen, & van den Bunt, 2013) kan gebruikt worden om een 

integrale risicoanalyse op projecten uit te voeren. Deze methode is hier als leidraad gebruikt en gaat uit 

van het volgende stappenplan: 

 

Figuur 25 Stappenplan RISMAN methode (van Well-Stam et al., 2013) 

1. Vaststellen doel 

Het doel van de risicoanalyse is tweeledig: (1) het beheersen van de tijdsplanning van het project en 

(2) het in kaart brengen van de ontwerprisico’s ter ondersteuning van de te maken keuzes voor het 

ontwerp. 

2. Inventariseren risico’s 

Om risico’s te inventariseren is eerst vastgesteld op welke beheersaspecten de risicoanalyse gericht 

is. In overleg met de opdrachtgever is hier in lijn met de RISMAN methode (van Well-Stam et al., 

2013) gekozen voor de aspecten: 

5. Tijd: het project moet uiterlijk na 1 jaar afgerond zijn. 

6. Informatie: het project beoogd de beschikbaarheid van klinische data voor hergebruik 

binnen onderzoeksdoeleinden te verbeteren 

7. Organisatie: het project beoogd het hergebruik van klinische data voor 

onderzoeksdoeleinden te reguleren 

8. Privacy: het project beoogd de privacy van patiënten te verbeteren bij het hergebruik van 

klinische data voor onderzoeksdoeleinden 

Aspect 1 is was vooral van belang voor het beheersen van de tijdsplanning, terwijl aspecten 2 t/m 4 

met name gericht waren op het in kaart brengen van de ontwerprisico’s. 

Vervolgens is een ‘risicosessie’ belegd waarbij onderzoekers en I&S medewerkers aanwezig waren. 

Het resultaat is vervolgens afgestemd met de opdrachtgever en informatiemanagement. Op basis 

van de inschatting van kansen en gevolgen zijn de risico’s in onderling perspectief geplaatst. Door te 

inventarisatie vanuit drie invalshoeken (onderzoekers, I&S en management) is de kans op 

subjectiviteit verminderd. 

3. Vaststellen belangrijkste risico’s 

Het vaststellen van de belangrijkste risico’s is in drie stappen gebeurd. Op basis van eigen inzicht is 

eerst een opzet voor prioritering gemaakt. Deze opzet is doorgenomen met de opdrachtgever. Dat 



 

B14 

heeft op een aantal punten tot nieuwe inzichten geleid. De resulterende prioritering is voorgelegd 

aan de informatiemanager om ook het beeld vanuit informatiemanagement hierin te betrekken. 

4. In kaart brengen beheersmaatregelen  

Naar aanleiding van de geïnventariseerde 

risico’s zijn mogelijke beheersmaatregelen 

opgesteld. Daarbij is gekeken naar de twee 

mogelijkheden om de risico’s te verkleinen: 

(1) maatregelen om het effect van het risico 

te verkleinen en (2) maatregelen om de 

kans van optreden te verkleinen. 

 

 

De tijdrisico’s in het project zijn weergegeven in Tabel 15. 

Tabel 15 Tijdrisico's, gerangschikt op risico (hoogste risico bovenaan) (risico = kans X effect) 

 Gebeurtenis 

K
an

s 
(1

-3
) 

Ef
fe

ct
 (

1
-3

) 

R
is

ic
o

 (
P

*I
) Beheersmaatregel(en) 

1 Afhankelijkheid tussen deelprojecten 3 3 9 Volgorde uitvoering projecten bepalen 

2 Doorlooptijd project te lang 3 3 9 Planning opstellen en periodiek evalueren; (beperkte) 1e versie 
opleveren, daarna cyclisch verbeteren 

3 Impact op werkwijzen 
eindgebruikers 

3 3 9 Vroegtijdige en uitgebreide aandacht voor eindgebruikers 

4 Onvoldoende capaciteit projectleden 3 3 9 Planning & resources afstemmen met projectbureau 

5 Data management geen agenda item 
RvB 

3 2 6 Datamanagement op agenda krijgen 

6 Het mag niets kosten 3 2 6 Zoeken naar ‘gratis’ alternatief waar nodig 

7 Beschikbare tijd arts-onderzoeker 3 1 3 Accepteren, waar nodig meerwaarde voor arts uitleggen 

8 Bezuinigingen ICT 3 1 3 Budget voor project is harde grens; zoeken naar ‘gratis’ alternatief 
waar nodig 

9 Diversiteit in eisen/wensen 
eindgebruikers 

3 1 3 PvE afstemmen met stuurgroep 

10 Onvoldoende support vanuit 
beleidsteam 

1 3 3 Support organiseren, pas starten bij voldoende support 

11 Onvoldoende support vanuit IMT 1 3 3 Support organiseren, pas starten bij voldoende support 

12 Vertrouwen management in I&S 
groep 

3 1 3 Accepteren 

13 Onzekerheid techniek & applicaties 2 1 2 Kiezen voor ‘prove technology’ & ‘best practices’ 

14 Politieke issues die weloverwogen 
keuzes vertroebelen 

1 2 2 Goed afstemmen met opdrachtgever 

15 Spanningsveld productie vs. 
opleidingseisen 

1 2 2 Planning opstellen en periodiek evalueren 

16 Verlies van momentum 1 2 2 Project op de ‘strategisch kalander’ houden; key spelers mobiliseren 

17 Conflict met DGRT project 1 1 1 Planning & resources afstemmen met projectbureau 

 

Figuur 26 Mogelijkheden voor verkleining risico’s 

Klein risico 

Groot risico 

Effect 

Kans 
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De belangrijkste risico’s hebben te maken met beschikbare resources., onzekerheid bij eindgebruikers 

en de omvang van het jaarproject. 

 

 

Figuur 27: Risicobeoordeling project op hoofdlijnen: baten vs. Risico’s 
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Bijlage 4 Samenvatting wet- en regelgeving rondom hergebruik 

Voor wat betreft de huidige wet- en regelgeving, zie onderstaande opsomming (bron: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wet-bescherming-persoonsgegevens: 

Verwerking van gegevens: 

Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot 

persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, 

wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of 

enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede 

het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. (Wbp artikel 1 sub b). 

De belangrijkste bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) over het rechtmatig 

omgaan met persoonsgegevens zijn als volgt samen te vatten (Bron: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wet-bescherming-persoonsgegevens): 

 Persoonsgegevens mogen alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en 

zorgvuldige manier worden verwerkt. 

 Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld. En vervolgens alleen verder worden verwerkt 

voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn. 

 Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkene genoemd), moet ten 

minste op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze 

persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten verantwoordelijke) en van het doel van de 

gegevensverwerking. 

 De gegevensverwerking moeten op een passende manier worden beveiligd. Voor bijzondere 

gegevens, zoals over ras, gezondheid en geloofsovertuiging, gelden extra strenge regels. 

Bovenstaande gaat over persoonsgegevens in algemene zin (naam, adres, etc.). Voor ‘gegevens over 

iemands gezondheid’, waar zorginstellingen mee te maken hebben bij informatie die voortkomt uit de 

behandeling, (z.g.n. ‘klinische informatie’ (‘klinische data’)) gelden aanvullende (en strengere) 

bepalingen. Deze gegevens vallen onder de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’ en mogen in 

principe niet verwerkt worden, Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid.  

Belangrijk is dat onder bepaalde omstandigheden deze gegevens toch verwerkt mogen worden. 

Voorwaarde is dan dat het gaat om gerechtvaardigde, specifieke en vooraf vastgelegde doelen (zoals 

behandeling patiënt (ook vastgelegd in de Wet geneeskundige behandelovereenkomst), 

wetenschappelijk onderzoek, statistiek, kwaliteit & veiligheid…). Aanvullend geldt dat bij voorkeur 

gebruik gemaakt wordt van gedeïdentificeerde gegevens, tenzij dit niet verenigbaar is met het doel van 

de verwerking. Het moge duidelijk zijn dat voor de behandeling van de patiënt identificeerbare gegevens 

noodzakelijk zijn en deïdentificatie dus niet aan de orde is. Voor veel wetenschappelijk onderzoek geldt 

juist dat daarbij wél met gedeïdentificeerde wordt gewerkt.  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wet-bescherming-persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wbp-naslag/hoofdstuk-1-algemene-bepalingen-art-1-tm-5/artikel-1-sub-b-wbp
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wet-bescherming-persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid
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Informeren betrokkene (patiënt): 

Belangrijk is hier transparantie: de patiënt moet geïnformeerd zijn over het feit dat gegevens voor een 

specifiek doel gebruikt worden (welke gegevens worden verwerkt, met welk doel, onder wiens 

verantwoordelijkheid) en de mogelijkheid hebben hierop te controleren. Op deze manier kan de patiënt 

controleren of zijn gegevens mogelijk op een onrechtmatige manier worden verwerkt. In dit laatste 

geval heeft de patiënt het recht de gegevens te laten aanpassen of verwijderen. 

Verder: bezwaar aanteken tegen wetenschappelijk onderzoek zou vallen (rapport Jos van Alphen) onder 

(de reikwijdte van) Wbp 36. Daar staat echter (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-

privacy/wetten/wbp-naslag/hoofdstuk-6-rechten-van-de-betrokkene-art-35-tm-42/artikel-36-lid-1): 

“…Degene aan wie overeenkomstig artikel 35 kennis is gegeven van hem betreffende persoonsgegevens, 

kan de verantwoordelijke verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen 

indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet 

ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het 

verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen…” 

Het vetgedrukte geeft aan dat er niet zoiets is als een algemeen bezwaar. 

Even voor de duidelijkheid: we hebben het bij dit soort vragen steeds over het hergebruik van patiënten 

data voor een specifiek doel. Twee doelen waar we het bij Maastro over hebben gehad zijn ‘kwaliteit & 

veiligheid’ en ‘onderzoek’. Voor hergebruik van patiënten data is (in de huidige visie van Maastro) altijd 

deïdentificatie van de data van toepassing. Voor kwaliteit en veiligheid kan hierop een uitzondering 

worden gemaakt omdat het daarbij in sommige gevallen noodzakelijk is om identificeerbare data te 

hebben (denk bijvoorbeeld aan de casus dat bij een vermoede dosisafwijking van een specifieke 

patiëntengroep moet worden nagegaan wat de afgegeven dosis daadwerkelijk is geweest). 

Functionaris(sen) kwaliteit & veiligheid (Petra/Rob) zouden hierover moeten oordelen. 

De versnelde procedure geldt alleen bij een acute vraag (i.h. kader van kwaliteit & veiligheid bij directe 

noodzaak tot het nemen van maatregelen of i.h.k van onderzoek bijv. bij een deadline voor een 

abstract/publicatie). De beslissing acuut/niet acuut wordt m.i. genomen door functionaris(sen) kwaliteit 

& veiligheid (1e soort vraag) of PI (2e soort vraag). 

Procesmatig moeten Maastro voor zowel kwaliteit & veiligheid als onderzoek zorgdragen voor een snel 

en gestroomlijnd proces zodat vertragingen worden voorkomen. 

Data voor hergebruik moet altijd in een veilige, afgeschermde omgeving geplaatst moeten worden (= 

enkel geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot de data). Maastro moet immers alle redelijkerwijs 

te nemen technische en/of organisatorische maatregelen nemen die ze kan nemen. 

Er zijn 5 stromingen van gebruik van data van patiënten bij Maastro: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wbp-naslag/hoofdstuk-6-rechten-van-de-betrokkene-art-35-tm-42/artikel-36-lid-1
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wbp-naslag/hoofdstuk-6-rechten-van-de-betrokkene-art-35-tm-42/artikel-36-lid-1
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1. Behandeling van patiënten => niet-gedeïdentificeerde data, betreft data van een individuele 

patiënt waarmee de behandelaar een behandelrelatie heeft => wet WGBO & WBP zijn van 

toepassing 

2. Klinische trails => niet-gedeïdentificeerde data waarbij de patiënt expliciet toestemming heeft 

gegeven; er wordt nieuwe data verzameld => wet WBP is van toepassing 

3. Aan de behandeling van patiënten gerelateerd gebruik (=afgeleide verwerkingsdoeleinde) (bijv. 

DBC t.b.v. facturatie) => niet-gedeïdentificeerde data, noodzakelijk om identificeerbare 

gegevens te verwerken => wet WBP is van toepassing 

4. Kwaliteit & veiligheid => gedeïdentificeerde data, tenzij de onderzoeksvraag niet beantwoord 

kan worden met geïdentificeerde data=> wet WBP is van toepassing 

5. Onderzoek => gedeïdentificeerde data => wet WBP is van toepassing 

3, 4 en 5 gaan over het hergebruik van data. 
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Bijlage 5 Procedure Beoordeling IRB-aanvragen 

 

 

 

 

  

 

Status: In ontwikkeling 

Versie: 1.0 

Datum: 12-1-2016 

Introduction  

Within MAASTRO, 3 approval procedures are distinguished for clinical research applications to 

the Internal Review Board through Topdesk (http://servicedesk/tas/public/index.jsp): 

1. Regular procedure: this procedure should be followed for the submission of clinical study 

protocols or clinical data submissions that have not yet received a MAASTRO project number 

(P-number) 

2. Short procedure: this procedure should be followed for the submission of clinical study 

protocols or clinical data submissions that have already received a MAASTRO project number 

(P-number) 

3. Emergency procedure: to be discussed 

 

http://servicedesk/tas/public/index.jsp
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IRB criteria for the assessment of IRB applications 

 

1. Regular procedure  

Projectnumber is not known 
 

Question    Criteria checked by IRB 

Name project 

 

Short summary of the project    IRB checks the scientific content of  

the summary and the protocol/projectplan 

 

Projectplan available   If NO   Reject  

If YES   Upload; use IRB template (see project plan for criteria) 

 

PI 

 
Financial number available  Information available 

If NO   Decide whether a number should be requested (DCM 

will request a number) 

 

Budget available   Information available,  

if NO   No expenses expected=OK 

if NO   Budget will follow = IRB will check protocol (on hold for 

manager O&O) 

 

Finances available   Information available 

 
Compensation patient If YES   Compensation suitable as compared  

to the burden for the patient? 

 

WMO study If YES   CCMO format Yes = OK 

 If YES   CCMO format No = reject 

 If NO   IRB format Yes = OK 

 If NO   IRB format No = reject 

 Or IRB advise on WMO 

 

Datamanager If YES   Was this part of the budget? 

 

Risk analyses necessary? If YES   Ask advice 

 
Identifiable data necessary? If YES  Reason described in protocol? 

Data handling sufficiently described in protocol? 

(according to guidelines privacy officer) 

 

Principles?    Available 

 

Data request? 

 

 

2. Short procedure  
Projectnumber is known 

 

Provide P number 

 

Data request? 

 

Archival of data on R?   If YES  OK 

If NO  Check guidelines privacy officer what storage is allowed 

 

Encrypted data storage?   If YES  OK 

If NO  Check guidelines privacy officer what storage is allowed 
UNKNOWN  Additional information from 

researcher is required before 

approval 

 

Data sharing outside MAASTRO? If YES   Invite Office O&O to check the next 4  

items 

     If NO  OK 

 

 

3. Emergency procedure 

If a data request/approval is very urgent, and cannot wait for completion of the request procedure, contact the manager O&O. 
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Bijlage 6 Gap-analyse 

Voor Gap-analyse uit stap 4 van de TOGAF-ADM is gebruik gemaakt van de MIKE2.0 methodiek 
(Rindler et al., 2013). Onderdeel van deze methodiek is een information maturiy scan (IM-
Quickscan): een tool om de volwassenheid van een organisatie vast te stellen op 
datamanagementgebied. De scan bestaat uit een vragenlijst met 133 vragen over verschillende 
datamanagementthema’s en een tool om een geautomatiseerd rapport te maken gebaseerd op 
de antwoorden op de vragen. 
 
Om de volwassenheidsmeting uit te voeren is het volgende stappenplan gevolgd: 
 

1. Organiseren intern support (key enablers, management) 
2. Opstellen plan van aanpak 
3. Uitvoering meting 
4. Analyse resultaten 
5. Vaststellen resultaat 
6. Definiëren roadmap  
7. Opstellen rapportage 
8. Terugkoppeling 

 
Om intern support op te bouwen voor het uitvoeren van de volwassenheidsmeting is allereerst 
afgestemd met de informatiemanagers kliniek en research en met het hoofd information & 
services. Vervolgens is een voorstel geformuleerd wat in het Informatie Management Team 
(IMT) van Maastro is gepresenteerd. In die bijeenkomst heeft het IMT goedkeuring gegeven om 
de meting uit te voeren en suggesties gegeven voor die uitvoering, waarvan de belangrijkste 
was de vragenlijst te reduceren door die vragen waar dat kon te laten beantwoorden door 
domeinexperts. Hierdoor bleven 97 vragen over waarvoor aanvullende input uit de organisatie 
nodig was.  
 
De meting is vlak voor de zomer van 2016 uitgevoerd bij Maastro. De vragen zijn in een 
groepssessie individueel ingevuld. Daarbij zijn sommige vragen op verzoek toegelicht en 
voorzien van voorbeelden uit de praktijk van Maastro. De aanwezigen waren: 
informatiemanager kliniek, informatiemanager research, business intelligence specialist, arts-
onderzoeker, 2x functioneel beheerder en ex-laborant, onderzoeker. Klinisch informaticus i.o. 
Direct na het invullen zijn de gemiddelde scores per vraag berekend en is een groepsdiscussie 
gevoerd over de uitkomsten. Het resultaat van de bijeenkomst wat één score voor Maastro. 
 
Die score is vervolgens verwerkt in het geautomatiseerde rapport. Dit rapport levert spin-
diagrammen op zoals in Figuur 28 op de volgende pagina. Daarna zijn de resultaten 
geanalyseerd en zijn roadmap componenten opgesteld. Door deze te spiegelen aan Maastro’s 
informatiestrategie kan de definitieve roadmap vastgesteld worden. 
 
 
 



 

B22 

 
 
 
 
 

 

Figuur 28 Resultaat MIKE2.0 information maturity quickscan, medio 2016 
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Bijlage 7 Governance document 

 

 

 

 

 

This document is based primarily on: 

1) NASCIO data governance parts I-III 
2) The MIKE2.0 maturity scan 
3) Oracle EIM: best practice in data governance 
4) DAMA-DMBOK framework 

Maastro Clinic: Data Management 

- REVEAL

• Version <6.0 DRAFT>
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1 Introduction 

In the digital age, there is an increasing realization that data is vital to every organization. Data 

is a knowledge asset that must be managed. Businesses, governments, and healthcare 

organizations are more effective when they utilize data more effectively. The aim of this 

document is to provide insight on how to establish, expand, and mature the data management 

capabilities of Maastro Clinic effectively, with a particular focus on governance. Data 

management is a shared responsibility between 1) clinical data stewards serving as trustees of 

data assets and 2) technical data stewards serving as the expert custodians and curators for 

these assets. Governance of the data management function coordinates this collaboration 

between ICT and the clinical enterprise. 

 

 

 

Data Management Functions 

 Governance – planning, supervision and control over data management and use 

 Architecture – as an integral part of the enterprise architecture 

 Development – analysis, design, building, testing, deployment and maintenance 

 Operations – support for structured physical data assets 

 Security – ensuring privacy, confidentiality and appropriate access 

 Reference – managing golden versions and replicas 

 Warehousing – enabling access to decision support data for reporting and analysis 

 Document – storing, protecting, and enabling access to unstructured data sources 

 Metadata – integrating, controlling and delivering meta data 

 Quality – defining, monitoring and improving data quality 



 

B25 

2 Data governance  

Data outlasts applications and processes. This therefore, necessitates the management of data 

through time as these applications and processes evolve. Data governance is a critical success 

factor for ensuring that data is accurate, appropriately shared, and protected. Data is 

rationalized to create information. Information is rationalized to create knowledge. Knowledge 

is leveraged for effective decision making. 

 

 

 

The Data Governance Process 

 

In addition to decision making authority, other key aspects of data governance include, 

compliance monitoring, policies and standards, data inventories, full lifecycle management, 

content management, records management, preservation, data quality, data classification, data 

security and access, data risk management, and data valuation. Capabilities for enabling data 

governance are described in the Federal Data Reference Model 

(FDRM:https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/egov_docs/DRM_2_0_Fin

al.pdf) as follows: 

 Discovery - The capability to quickly and accurately identify and find data 

 Reuse - The capability to increase utilization of data in new and synergistic ways 

 Sharing - The identification of data for exchange within/between agencies 

 Harmonization - An enhanced capability to compare data across agencies 

 Interoperability - The capability to automate discovery and usage of data  
 

These capabilities are encapsulated in the FAIR data approach. 

Monitor 
the 

efficacy

Plan for 
risk

Determine 
value of 

data

Define the 
‘should 

be’

Assess the 
‘as is’

Gain 
executive 
support

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/egov_docs/DRM_2_0_Final.pdf
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/egov_docs/DRM_2_0_Final.pdf
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3 FAIR data 

There is an urgent need to improve the infrastructure supporting the reuse of scholarly data. A 

key enabler to achieve international-grade data stewardship is for research data and 

information to be published in a ‘FAIR’ (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) manner. 

FAIR Principles put specific emphasis on enhancing the ability of machines to automatically find 

and use data, in addition to supporting its reuse by individuals. 

 

 

In the FAIR approach, data should be: 

 Findable – Easy to find by both humans and computer systems and based on mandatory 
description of the metadata that allow the discovery of interesting datasets; 
 

 Accessible – Stored for long term such that they can be easily accessed and/or 
downloaded with well-defined license and access conditions (Open Access when 
possible), whether at the level of metadata, or at the level of the actual data content; 
 

 Interoperable – Ready to be combined with other datasets by humans as well as 
computer systems; 
 

 Reusable – Ready to be used for future research and to be processed further using 
computational methods. 

 

 

 

 

An important step in the FAIR approach is to publish existing and new datasets in a semantically 

interoperable format that can be understood by computer systems. By semantically annotating 

data items and metadata, computer systems can (semi) automatically combine different data 

sources, resulting in richer knowledge discovery activities. 
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4 Maturity model 

A maturity model describes the journey from the ‘as is’ to the ‘should be’ regarding the 

management of data, information, and knowledge assets. In parallel to this journey regarding 

data governance is the journey that describes a maturing enterprise architecture operating 

discipline. An institution must understand where it is today and where it needs to go. This is an 

important step in planning the journey in managing information as an enterprise asset. 

Maturity models (e.g., DataFlux, EWSolutions, IBM, Knowledge Logistics, MDM Institute, Oracle, 

etc.) provide the means for gauging progress. By presenting intermediate milestones as well as 

the desired end state, maturity models assist in planning ‘how’ an institution will reach the next 

level of effectiveness, as well as ‘when’ and ‘where’. Below is a maturity level based upon both 

the Gartner and MIKE2.0. 

 

 

 

Maturity Model 

1. Problems are known, but the organization has taken little action 
2. Action (system or department specific) occurs in response to issues 
3. Basic information/data management processes exist 
4. Advanced information/data management processes and infrastructure exist 
5. Information/data development is a strategic initiative with constant improvement  

 
 

 

 

1 2 3 4 5
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 Level of maturity Characteristics 
1 Aware - Understanding of the value of information 

- Issues of data ownership 
- Recognized need for common standards, methods and procedures 
- Understanding risks associated with not properly managing information 

Action Item: Architecture staff needs to develop and communicate enterprise information 
management (EIM) strategies and ensure those strategies align with Maastro strategic intent and 
enterprise architecture. 

2 Reactive - Understands the value of information 
- Information is shared on cross-functional projects 
- Early steps toward cross-departmental data sharing 
- Information quality addressed in reactive mode 
- Many point to point interfaces 
- Beginning to collect metrics that describe current state 

Action Item: Top management should promote EIM as a discipline for dealing with cross-functional 
issues. The value proposition must be presented through scenarios and cases. 

3 Proactive - Understanding Information is necessary for improving performance 
- Information sharing is necessary for enabling enterprise wide initiatives 
- Enterprise information architecture provides guidance for programs 
- Governance roles and structure becomes formalized 
- Data governance integrated with systems development methodology 

Action Item: Develop a formal case for EIM and prepare appropriate presentations to explain the 
case to management and other stakeholders. Identify opportunities within agencies and divisions. 

4 Managed - Understands information is critical 
- Policies and standards are developed for achieving consistency.  
- These policies and standards are understood throughout the enterprise 
- Governance organization is in place to resolve issues  
- Valuation of information assets and productivity metrics are developed  

Action Item: Agency and division information management activities should be inventoried and tied 
to the overall Maastro EIM strategy. Must be managed as a program not a series of projects. Chart 
progress using a balanced scorecard for information management. 

5 Governed - Information value is harvested throughout the information supply chain 
- Service level agreements are established 
- Top management sees competitive advantage to be gained  
- The EIM strategies link to risk management and productivity targets 
- The EIM organization is formalized  
- The EIM organization coordinates activities across the enterprise 

Action Item: Implement technical controls and procedures to guard against complacency and to 
sustain information excellence even as Maastro changes. 
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5 MIKE2.0  

MIKE2.0 which stands for method for an integrated knowledge environment, is an open source 

methodology for enterprise information management (EIM) that provides a framework for 

information development. QuickScan is the tool used to assess current and desired maturity levels 

within an organisation. The QuickScan survey instrument is broad in scope and is intended to assess 

enterprise capabilities as opposed to focusing on a single subject area. Below are the results of the initial 

QuickScan conducted at Maastro circa August 2016. The results are the aggregate scores for all divisions 

of Maastro and serve as an initial snapshot of the current data landscape across all divisions at Maastro.  

 

Assessment categories 

This assessment was generated from the MIKE2.0 information maturity QuickScan 

(www.openmethodology.org). The assessment is broken down into six categories:  

1. People/Organisation 
People/Organisation considers the human side of information management, looking at 
how people are measured, motivated and supported in related activities.  
 

2. Policy 
Policy considers the message to staff from leadership. The assessment considers 
whether staff are required to administer and maintain information assets appropriately 
and whether there are consequences for inappropriate behaviours.  
 

3. Technology 
Technology covers the tools that are provided to staff to properly meet their 
Information Management duties.  
 

4. Compliance 
Compliance surveys the external Information Management obligations of the 
organisation.  
 

5. Measurement 
Measurement looks at how the organisation identifies information issues and analyses 
its data.  
 

6. Process/Practice 
Process/Practice considers whether the organisation has adopted standardised 
approaches to Information Management.  

http://www.openmethodology.org/
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6 Roadmap to maturity 

In an effort to better serve patients through increased efficiencies and a common viewpoint, 

data must be managed. Data governance encourages the measurement of successes and 

failures. Part of the justification for data governance is to gain the capability to respond 

strategically and tactically to challenges; respond immediately in an emergency; and ensure 

responses are orchestrated through collaborative information sharing. Deprived of data 

governance, Maastro is limited in its capacity to tackle challenges and exploit opportunities—

actions will be inconsistent, arbitrary, and ineffectual across Maastro. The MIKE2.0 information 

maturity QuickScan provided a measure for Maastro to gauge its success in managing data and 

information as an asset. An overview of the current situation, strengths and weaknesses, 

together with action items and recommendations to further mature Maastro are presented 

below. Based upon the highly detailed report ‘Maastro Clinic Information Maturity Assessment 

August 2016’.  

 

 

MIKE2.0 information maturity QuickScan 
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Strength, weaknesses, and recommended improvements 

1. People/Organisation 
Organisations that motivate staff to think about information as a strategic asset tend to 
extract more value from their systems and overcome shortcomings in other categories.  
 
Areas of strength are 

 Data Analysis: People develop trust in data through ongoing and detailed use 

 Data Quality Strategy: Extent to which there is an understanding of the 
organisation’s approach to data quality 

 Privacy: Extent to which staff are aware of their privacy obligations 
 

Areas of weakness are 

 Data Capture: The extent to which people are motivated to ensure good data 
capture 

 Data Ownership: Assignment of ownership of data contained in systems and a 
common understanding of wider accountabilities for the stewardship of data 

 Audits: Extent to which formal reviews are undertaken through audit activities 
 

 

2. Policy 
Without good policies and executive support, it is difficult to promote good practices 
even with the right supporting tools.  
 
Areas of strength are 

 Data Privacy: Considers whether an appropriate privacy policy framework is in 
place 

 Data Standardisation: Consistencies within datasets 

 Communication Plan: Appropriate communication of information management 
policies 

 

Areas of weakness are 

 Data Ownership: Data governance required as a matter of policy 

 Data Quality Metrics: Extent to which measures are required as a matter of 
policy (rather than simply practice) 

 Common Data Model: Considers whether common data structures are 
maintained as a matter of policy 
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3. Technology 
While technology on its own cannot fill gaps in the information resources, a lack of 
technological support makes it impractical to establish good practices.  
 
Areas of strength are 

 Data Integration: Automated data integration tools used  

 Platform Standardisation: Data management forms part of the technology 
platform strategy 

 Profiling/Measurement: Data profiling technology consistently used 

 

Areas of weakness are 

 Data Standardisation: Extent to which data integration is combined with 
technology to standardise data (such as capitalising names, splitting fields etc.) 

 Data Validation: Consistent use of rules to validate data entered or supplied 

 Common Data Services: Use of middleware and standard messages to interface 
data between systems 

 

 

4. Compliance 
A low compliance score indicates that the organisation is relying on luck rather than 
good practice to avoid regulatory and legal issues.  
 
Areas of strength are 

 Audits: Measures compliance of data management activities with auditing 
requirements:  

 Security: Appropriate protections in place for the most sensitive datasets in the 
organisation 

 Issue Identification: Analysis of problems which could exist in data provided to 
regulators 

 

Areas of weakness are 

 Data Service Level Agreements: Align with external obligations  

 Data Subject Area Coverage: Coverage of governance regimes over the data 
required to meet external obligations  

 Data Analysis: Accessibility of regulatory information (assumes that greater 
accessibility generally equates to greater quality) 
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5. Measurement 

Without measurement, it is impossible to sustainably manage the other aspects of the 
framework.  
 
Areas of strength are 

 Dashboard: Executive focus on appropriate organisational business measures  

 Data Analysis: Organisational capability to analyse itself and its performance 

 Profiling/Measurement: Ongoing sampling of data to ensure that the content is 
consistent with the definitions provided 

 

Areas of weakness are 

 Benchmarking: Comparison of the organisation’s Information Management 
capabilities to external benchmarks:  

 Metadata Management: Appropriate management and dissemination of 
metadata 

 Cleansing: Ongoing monitoring of data cleansing and changes to data across the 
enterprise:  

 

 

6. Process/Practice 
Even with the right tools, measurement approaches and policies, information assets 
cannot be sustained unless processes are consistently implemented. Poor processes 
result in inconsistent data and a lack of trust by stakeholders.  
 
Areas of strength are 

 Data Integration: Standard methods, processes, or procedures used to develop 
data interfaces  

 Cleansing: Processes and methods embedded in the organisation 

 Dashboard: Dashboard or other common publication channels utilised to 
distribute data analysis and metrics throughout the organisation  

 

Areas of weakness are 

 Data Analysis: Use of formal processes and methods for analysing data:  

 Data Stewardship: Use of standard approaches to data stewardship 

 Executive Sponsorship: Considers whether senior management regard data 
management as a core responsibility or something to delegate to lower levels:  
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Action items 

For People/Organisation, Policy, Technology, Compliance, and Measurement: Executives must 

encourage enterprise information management (EIM) as a skillset for dealing with cross-

functional issues. The value of this should be demonstrated via scenarios and cases. 

For Process/Practice: Architecture staff needs to develop and communicate EIM strategies and 

ensure those strategies align with Maastro strategic intent and enterprise architecture. 
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7 Code-of-condut 

All individuals within MAASTRO are pledged to abide by the following: 

 

 

MAASTRO Code-of-condut 
 

 To put privacy and other rights of data subject (e.g. patients) first 
 

 To notify any possible or real breach of patient privacy and any other non-acceptable  
 use or handling of data to the information security officer 
 

 To only use data for a legitimate and requested use 
 

 To only request and hold data for the appropriate duration and aim of the question at  
 hand 
 

 To put in a formal request and amendment to this request so that an audit trail exists  
 for your data collection 
 

 To be transparent about which data one holds and for which purpose 
 

 To not share the data with either internal or outside parties without amending the  
 request  
 

 To only share data with outside parties if a data transfer agreement is in place 
 

 To use the appropriate procedure for storing data (e.g. R-drive) 
 

 To keep the link to identifiable patient data (the “key”) in a separate file & location from  
 the study data 
 

 To only store identifiable patient data with expressed and specific consent of the data  
 subject or after internal approval 
 

 To never store identifiable patient data on mobile carriers such as laptops, thumb  
 drives, external hard drives, etc. 
 

 To never share identifiable patient data via open channels such as email, dropbox, etc. 
 

 To handle other institute’s data with the same amount of care as MAASTRO data 
 

 

 



 

B36 

8 Action lists 

Below is a list of both completed and necessary action within the data governance framework 

of Maastro. 

 

 

Completed actions 

 Data governance regarded as part of the wider vision of data asset management and 
therefore positioned as a priority agenda item. 

 Data governance explored and addressed as part of an overall data management 
initiative.  

 Data governance framework initiated and chartered (FAIR, Gartner, MIKE2.0). 

 Data governance commenced with a limited scope initiative: REVEAL.  

 A maturity model leveraged for planning manageable phases in data governance. 

 Executive of Maastro engaged in data governance. The benefits and intended outcomes 
communicated as a high priority in order to gain and sustain involvement from 
stakeholders. 

 

Open actions  

 Leverage existing governance to launch and sustain data governance processes. 
Continue to encourage intra-organisational collaboration on data governance. 

 Data governance presented as a function of: 
- Improved decision making based on improved data quality. 
- Greater value gained in service delivery to patients. 
- Knowledge management as a strategic tool for gaining competitive advantage, or 

efficiently meeting regulatory requirements. 

 Ensure new programs and projects maintain compliance with Maastro data governance 
standards so that Maastro data governance does not erode with time. 
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Summary  

Frameworks are a necessary element in delivering good data governance. The frameworks 

presented here (e.g., FAIR, Gartner, MIKE2.0) ought to be harnessed for organizing concepts 

and establishing the mechanisms of a data governance initiative and data management. The 

complete functioning discipline for data governance involves the practice of maturity models, 

frameworks, process, and organization. Supporting any such initiative must be a clear 

opportunity/challenge. Maastro initiatives that are not founded upon a clear short/medium 

term deliverable will fail. Short/medium term “wins” are required to sustain motivation. 

However, data management must also be viewed as a long term initiative. 

Data assets must be frequently appraised for value; some assets will gain value over time, 

others will depreciate. Data that is merely kept only has potential value, data should be FAIR to 

generate real benefit for Maastro.  

Comprehensive data management requires strategic, tactical, and operational co-ordination. 

An iterative approach to data governance will mitigate implementation risks and aid Maastro 

focus on the right level of control to be effective and successful in data asset management. 
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Bijlage 8 Datamodel 

In de figuur hieronder is het datamodel weergegeven zoals dat gebruikt is het data portaal. Het 
datamodel is gebaseerd op een sterschema, en bevatvijf feitentabellen: ‘Tumoren’, ‘Consulten’, 
‘Behandelingen’, ‘Afspraken’ en ‘Aanmeldingen’. Centrale identifier die de verschillende feiten 
met elkaar koppelt is de patiënt. Aan de feitentabellen zijn verschillende dimensietabellen 
gekoppeld.  
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Bijlage 9 Procesflow ‘verzoek hergebruik klinische data’ 

Verzoek hergebruik klinische data (v0.4.5, 11-01-2016)
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Figuur 30: Procesflow verzoek hergebruik klinische data, per 1.2.2016 
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Bijlage 10 Selectie tool data aanvragen 

Selectiecriteria 
 Prijs 

 Interne expertise  

 Voldoet aan eisen & wensen REVEAL (PvE) 

 Support lokale partij 

 Top-Speler in Gartner Quadrant 

 Analyse Gartner irt behoefte Maastro 

Uitgangspunt: alleen gekeken naar leveranciers die over meerdere jaren terug te vinden zijn als ‘leader’ 
in Gartners Magic Quadrant (https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2XXET8P&ct=160204). 
 
De resultaten van de toolselectie is weergegeven in Tabel 16. 
 

Tabel 16 Resultaat analyse 4 BI-tools (Tableau, SAP, SAS & Microsoft) versus de criteria van Maastro 

 Tableau SAP 
(BO, WeBI) 

SAS Microsoft 
(Power BI) 

Prijs 
 

>> 10K 10K >> 10K >> 10K 

Interne expertise  
 

- + - ++ 

Beheer & implementatie ++ ++ - + 

Functionaliteit (voldoet aan eisen & 

wensen REVEAL =PvE vs Gartner) 
 

++ ++ + + 

Support via NL partij 
 

++ ++ ++ ++ 

 

Uit het selectieproces komt SAP Business Objects als beste naar voren. Niet alleen voldoet dit pakket 

goed aan de eisen, maar bovenal is het veel goedkoper dan de andere pakketten, omdat Maastro dit 

pakket via een SURF licentie aan kan schaffen. 

 
 

  

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2XXET8P&ct=160204
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Bijlage 11 Data selectie- en uitgiftesysteem 

Het data selectie- en uitgiftesysteem is ontwikkeld in de Business Intelligence (BI) suite van SAP: 
Business Objects (SAP-BO). Van deze zeer uitgebreide suite zijn twee componenten gebruikt in 
het  data selectie- en uitgiftesysteem: (1) SAP-BO Explorer en (2) SAP-BO Webi. De inzet van 
beide componenten als onderdeel van het data selectie- en uitgiftesysteem wordt hieronder 
nader toegelicht. 
 
BO-Explorer 
SAP-BO Explorer is ontwikkeld om eenvoudig karakteristieken van een dataset inzichtelijk te 
kunnen maken. Binnen één dataklasse (‘universe’ in SAP-BO) kunnen filters aangebracht 
worden of kan gezocht worden op keywords. Op deze manier kan in de dataset gezocht 
worden. 
 
In Figuur 31 hieronder is een voorbeeld gegeven van het SAP-PO Explorer scherm voor de 
klasse ‘behandelingen’.  
 

 
Figuur 31 Screenshot van SAP-BO Explorer voor de data klasse ‘behandelingen’. 

De onderzoeker kiest een van de beschikbare universes (aanmeldingen, afspraken, consulten 
tumoren en behandelingen) (1) en past daar naar wens filters op toe (2) om de juiste dataset te 
zoeken. Bij elk filter wat toegepast is zijn de karakteristieken van de geselecteerde dataset te 
zien (3) en is zichtbaar hoeveel subsets (een subset is een gefilterde dataset toebehorend aan 
één patiënt; bij één patiënt kunnen meerdere subsets horen) er beschikbaar zijn (4). Met deze 
laatste optie kan de gebruiker eenvoudig zien of de gekozen set filters voldoende subsets 
genereert om het onderzoek te kunnen starten. Als de onderzoeker de juiste set gevonden 

2 

3 

4 

1 
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heeft kan de gebruikte query opgeslagen worden om op een later moment mee te sturen bij 
het verzoek om de bijbehorende data te mogen hergebruiken. 
 
WeBI 
De Explorer functie in SAP-BO is bij uitstek geschikt om binnen een universe te zoeken, maar heeft geen 
mogelijkheid om in meerdere universes tegelijk te zoeken. Hiervoor is een andere tool gebruikt: WeBI, 
waarin dit wel mogelijk is. Waar BO Explorer geschikt is voor eenvoudige zoekvragen, kan BO WeBI juist   

goed gebruikt worden voor comlexe zoekvragen. Figuur 32 laat een voorbeeld zien van een SAP-PO 
WeBI scherm voor de univereses ‘behandelingen’ en ‘tumoren’ samen. 
 

 
Figuur 32 Screenshot van SAP-BO Explorer voor de data klasse ‘behandelingen’. 

De selectie van de data gaat bij WeBI net als in SAP-BO Explorer door het plaatsen van filters (1) maar de 

wijze van filteren verloopt hier iets anders (vinkjes zetten i.p.v. elementen selecteren). Bij het plaatsen 

van de filters veranderen de tellingen (2) en (3) en visualisaties (4), die door de aggregatie van data rijker 

zijn dan in BO Explorer. Als de onderzoeker de juiste set gevonden heeft kan de gebruikte query 

opgeslagen worden om op een later moment mee te sturen bij het verzoek om de bijbehorende data te 

mogen hergebruiken. 

Selectie vs. uitgifte 

BO Explorer en BO WeBI worden gebruikt in zowel het selectie- als het uitgifteproces. Het verschil 

tussen beide is dat in het selectieproces de gebruiker geen mogelijkheid heeft om de geselecteerde data 

te downloaden, terwijl dit in het uitgifteproces wel kan. De gebruiker is in beide processen echter 

verschillend: in het eerste geval is de onderzoeker de gebruiker, terwijl dit in het tweede geval het data 

loket is. Dit heeft een aantal voordelen: (1) de onderzoeker kan wel zijn zoekopdracht wel opslaan, maar 

niet de data zelf (privacy voordeel); (2) het dataloket kan na autorisatie nog een kwaliteitscontrole 

4 

2 

3 

1 
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uitvoeren op de zoekopdracht (“zijn de juiste dataelementen gecombineerd?”) en daarna de data 

uitleveren (datakwaliteitsvoordeel). 
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Bijlage 12 Data aanvraag- en autorisatiesysteem 

Het data aanvraag- en autorisatiesysteem is ontwikkeld in TopDesk: het servicemanagementsysteem 

van Maastro. Binnen TopDesk is ‘form bulder’ gebruikt: een module waarmee eenvoudige 

(web)formulieren gemaakt kunnen worden. Hieronder wordt het gebruik van hat aanvraag- en 

autorisatiesysteem nader toegelicht. 

Alle Maastro medewerkers gebruiken TooDesk als servicemanagementsysteem om incidenten te 

melden en wijzigingsaanvragen in te dienen. Het ontwikkelde aanvraagformulier maakt hier gebruik van 

door de aanvraag te registreren als incident met daaraan gekoppeld activiteiten die sequentieel 

afgehandeld moeten worden. De gekoppelde activiteiten zijn:  

 Autoriseren IRB: de autorisatiestap van het IRB 

 Autoriseren manager onderzoek & onderwijs: de autorisatiestap van de manager onderzoek & 

onderwijs 

 Creatie R-folder: het aanmaken van een uitleverlocatie op Maastro’s R-schijf, inclusief 

bijbehorende rechten 

 Data delivery: het uitleveren van de data (op de R-schijf) 

 Registratie P-nr.: het registreren van het project nummer (P-nr.) in TopDesk. 

Het formulier zelf is eenvoudig van opzet en voorzien van afhankelijkheden op basis van de antwoorden 

die gegeven worden. Op deze manier kan bijvoorbeeld met één formulier zowel een aanvraag van een 

project uitgevoerd worden (vastleggen P-nr.) als een verzoek gedaan worden om specifieke data te 

mogen hergebruiken voor een project met een zeker P-nr. In de figuren X t/m Y hieronder is dit nader 

uitgelegd. 

Figuur 33 hieronder laat het initiële formulier zien wat de gebruiker te zien krijgt bij het aanroepen van 

het formulier. 

 

Figuur 33 Initieel formulier P-nummer & data aanvragen 

In dit formulier maakt de gebruiker de keuze tussen een ‘projectaanvraag’ (toetsen van het doel van het 

onderzoek) en een data aanvraag (toetsen of het beoogde hergebruik past bij het doel van het 

onderzoek). Ook is het mogelijk om beide aanvragen in één keer in te dienen. 
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Projectaanvraag 

Wanneer er nog geen P-nr. beschikbaar is (projectaanvraag) en dit overeenkomstig geselecteerd wordt, 

verschijnt het formulier in Figuur 34. 

 

Figuur 34 Formulier om een ‘projectaanvraag’ in te dienen 

In dit formulier wordt de gebruiker allereerst gevraagd naar administratieve informatie over het project. 

Dit is van belang voor een goede registratie van het project. Met name het projectplan is hier van 

belang, omdat daarin het doel van het onderzoek beschreven staat. Dit wordt in het autorisatieproces 

onder andere beoordeeld in het licht van de privacy wetgeving (WBP). 

Soms komt het voor dat er geen projectplan aanwezig is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanner een 

onderzoeker met een kleine dataset van enkele patiënten wil nagaan of een onderzoek met een grotere 

dataset zinvol is. In dat geval biedt het formulier de mogelijkheid om een ‘mini-projectplan’ in te voeren 
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(omcirkeld in Figuur 35), zodat de aanvraag toch beoordeeld kan worden. In dit ‘mini-projectplan’ staat 

in elk geval het doel van het onderzoek en de benodigde data vermeld. 

 

Figuur 35 Formulier ‘projectaanvraag’: geen projectplan beschikbaar == ‘mini projectplan’ 

Naast het hebben van een projectplan of ‘mini-projectplan’ is het in deze fase ook van belang om te 

weten met wie de data die uitgeleverd zal gaan worden intern gedeeld moet worden (Figuur 36). 

Zodoende kan de uitleverlocatie alvast in gereedheid gebracht worden, wat vertragingen verder in het 

proces voorkomt. 

 

Figuur 36 Formulier ‘projectaanvraag’: data delen met andere Mastro medewerkers 

Na het invullen van het formulier wordt deze verzonden en gaat het proces en de bijbehorende 

activiteiten lopen. 

  

1 
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Data aanvraag 

Als in het initiële formulier (Figuur 33) wordt gekozen om een dataverzoek in te dienen verschijnt het 

data formulier (Figuur 37). 

 

Figuur 37 Formulier om een ‘datavraag’ in te dienen 
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Het formulier om data aan te vragen is afgeleid van de ‘Checklist Datamanagement-plan voor ZonMw-

projecten’ (Nugteren et al., 2013). Het bevat de elementen: ‘General administration’, ‘Data collection 

and analysis’, ‘Data storage and archiving’ en ‘Data sharing’. 

‘Data collection and analysis’ is weergegeven in Figuur 38. 

 

 

Figuur 38 Formulier om een ‘datavraag’ in te dienen: ‘Data collection and analysis’ 

In dit deel wordt aangegeven welke data hergebruikt gaat worden en wat de wettelijke basis daarvoor 

is. Wetenschappelijk onderzoek valt daarbij in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) onder het 

‘bijzonder algemeen belang’ (legitimate interest). 

‘Data storage and archiving’ is weergegeven in Figuur 39. 

 

Figuur 39 Formulier om een ‘datavraag’ in te dienen: ‘Data storage and archiving’ 

In dit deel wordt aangegeven waar de data opgeslagen gaat worden, of die locatie encryptie bevat en of 

de data gedeïdentificeerd is. 

‘Data sharing’, tenslotte, is weergegeven in Figuur 40. 
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Figuur 40 Formulier om een ‘datavraag’ in te dienen: ‘Data sharing’ 

Hier is het van belang om aan te geven of data gedeeld wordt met partijen buiten Maastro. Is dat het 

geval, dan is altijd een Data Transfer Agreement (DTA) noodzakelijk. Een DTA kan gezien worden als een 

‘gebruikersovereenkomst’. 

Na het invullen van het formulier wordt deze verzonden en gaat het proces en de bijbehorende 

activiteiten lopen. 
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Bijlage 13 Berichtgeving ingebruikname proces hergebruik data 

 

Beste collega, 

Graag aandacht voor het volgende: 

In het najaar van 2015 is gestart met het verbeteren van de afhandeling van data aanvragen. Als eerste is de ‘online research 

desk’ opgeleverd waarmee de gebruiker zelf data kan zoeken en opvragen. Dit heeft de beschikbaarheid van data verhoogd. Een 

volgende verbetering hiervan willen we bereiken door het stroomlijnen van data aanvragen. Hiervoor is een nieuw proces 

ontworpen waarbij het ‘privacy by design’ principe is toegepast. Op deze manier kunnen we 2 vliegen in een klap slaan: de 

doorlooptijd van data aanvragen versnellen én voldoen aan de geldende privacy wetgeving rondom (her)gebruik van 

(medische)gegevens van patiënten (=klinische data). Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het beleidsplan voor 

2016. 

De huidige privacy wetgeving stelt dat klinische data alleen mag worden (her)gebruikt voor enkele specifieke doelen. Naast het 

gebruik van klinische data in het kader van de behandeling van de patiënt worden bijvoorbeeld hergebruik van deze data voor 

wetenschappelijk onderzoek, kwaliteit & veiligheid of bedrijfsvoering gezien als legitieme doelen. Van belang is dan wel dat de 

zorgorganisatie een registratie bij houdt van welke klinische data waar is hergebruikt voor welk doeleinde. Bovendien geldt als 

vuistregel dat deze hergebruikte data bij voorkeur gedeïdentificeerd zijn opgeslagen. 

Om het aanvraag proces te ondersteunen én bovenstaande registratie te realiseren is in TopDesk een formulier (zie plaatje 

hieronder) ontwikkeld. Belangrijke uitgangspunten bij het ontwerp van het formulier zijn dat deze Maastro breed inzetbaar en 

eenvoudig in gebruik moet zijn. Daarom is bijvoorbeeld gekozen voor Engels als voertaal en bevat het formulier alleen die 

vragen die relevant zijn voor een goede en snelle afhandeling van de aanvraag. Na een uitvoerige testperiode waarbij input is 

gevraagd van een groot aantal van jullie is het moment aangebroken om daadwerkelijk met het formulier van start te gaan. 

Daarom geldt vanaf maandag 1 februari 2016 dat alle data aanvragen waarin om hergebruik van klinische data wordt verzocht 

alleen nog uitgeleverd worden als deze zijn aangevraagd via het formulier. 

Het aanvraagproces verloopt in 2 stappen: eerst dient een P-nummer aangevraagd te worden. Dit kun je zien als een validatie 

van het doel waarvoor je data wilt aanvragen. Vervolgens kan je met een actief P-nummer data aanvragen die bij dit P-nummer, 

ofwel doel, hoort. Omwille van de doorlooptijd is het mogelijk om deze twee stappen in één handeling uit te voeren: je voert dan 

in hetzelfde scherm beide formulieren na elkaar in. De validatie van de aanvraag, zowel doel als data, gebeurt door de IRB en de 

manager O&O. Een goedgekeurde aanvraag leidt tot het uitleveren van een P-nummer, een P-nummer met data, of alleen data. 

Uitlevering hiervan gebeurt door I&S. 

We begrijpen dat het bovenstaande proces en formulier nieuw zijn voor jullie en zeker in het begin vragen kunnen oproepen. 

Schroom niet dit bespreekbaar te maken door middel van een melding hierover in TopDesk. Alle meldingen worden 

geïnventariseerd en gaandeweg opgepakt in verbetersprints. Bovendien wordt maandelijks het proces en de afhandeling 

geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. Tot slot wordt de doorlooptijd actief gemonitord zodat we ook daarop kunnen bijsturen. 

Als er nog vragen over het bovenstaande zijn horen we dat uiteraard graag. 

Namens de projectgroep en mede namens de Raad van Bestuur, 

Sanne.   

http://servicedesk/tas/public/index.jsp
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Dear colleague,  

 

Please pay attention to the following:  

 

In the second half of 2015, we started improving the handling of data requests. First, the ‘online research desk' was 

implemented which allows users to search and retrieve data. This was a first step in increasing the availability of this data. A 

further improvement can be achieved by streamlining the data requests themselves. For this, a new process has been designed 

which follows the 'privacy by design' principle. In this way, we can hit two birds with one stone: accelerating the throughput of 

data requests and comply with applicable privacy laws on (re)use of (medical) data of patients (= clinical data). This makes an 

important contribution to Maastro’s policy plan for 2016. 

The current privacy legislation states that clinical data may only be (re)used for specific purposes. Besides the use of clinical data 

in the context of the patient’s treatment, re-use of these data are, for example, allowed for scientific research, quality 

improvement, patient safety and managing operations. Important in these cases is though, that the health care organization 

maintains a record showing which clinical data is reused where, and for which purpose. Moreover, the rule of thumb is that 

these reused data is preferably stored de-identified. 

To support the data request process and to realize the registration mentioned above, a digital form has been developed within 

TopDesk (see picture below). Key during the design of the form was that it would be easy to use throughout Maastro. Therefore, 

for example, we opted for English as the form-language and it contains only those questions that are relevant for a assessing 

and rapidly processing the request. After an extensive testing period in which input has been requested by many of you, the time 

has come to start with the actual form. Therefore, from Monday, February 1st, 2016, clinical data will only be issued for re-use 

if they are requested via the form. 

The process of requesting data consists of two steps: first, a P number needs to be requested. This can be seen as a validation of 

the reasoning behind the data request. Then, with an active P-number, you apply for the data that matches this P number, i.e. 

goal you need the data for. To optimize processing time, it is possible to combine these two steps within one request. The 

request, both goal and intended data, will then be validated by the IRB and the manager R&D. A request approval results in 

issuing a P-number, a P-number and data, or data only by I&S. 

 

We understand that this process and the TopDesk form are new to you and may raise questions in the beginning. Please do not 

hesitate to notify us of this by means of a call in TopDesk. All calls are inventoried and gradually picked up in improvement 

sprints. Moreover, a monthly evaluation of both the process and the handling of data requests is scheduled for further 

improvement, if necessary. Finally, the lead-time is actively monitored and steps will be taken if we feel that the lead time is 

higher than expected.  

 

If you have any questions, please get in touch with us.., 

 

On behalf of the project team and on behalf of the Board of Directors, 

Sanne. 

http://servicedesk/tas/public/index.jsp
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