
Optimale uitwisseling van eenduidige informatie in de borstkankerzorg 
Start transmuraal werken in een pilot  

 
 
Introductie Lidy Wijers,mamma mammaradioloog uit het 
westen en Carla Meeuwis, mammaradioloog uit het oosten. 
Niet in onze witte jas vandaag omdat wij een vakantiedag 
hebben opgenomen, omdat wij vandaag iets belangrijks met 
jullie willen delen. Wij hebben geen disclosures. 
Maar hier hadden ook bijvoorbeeld een chirurg uit het 
noorden, een patholoog uit het zuiden kunnen staan. Want wij 
spreken namens alle medisch specialisten betrokken bij de 
behandeling van borstkanker 
 
 
 

Leidend thema in ons verhaal: de patiënt staat centraal 
Zijn er nog meer zorgverleners in de zaal? Zorgorganisatie? Statistiekbeheerders en wetenschappelijke 
onderzoekers? ICT of EPD  leveranciers? Zijn we nog mensen vergeten? Zorgverzekeraars? 
 

 
 
Wij gaan het vandaag met u over deze stip hebben, over de stip aan de horizon 



 
 
Maar eerst willen wij het over de situatie nu hebben. Dit is niet een afbeelding uit de vorige eeuw Dit is de 
situatie zoals deze nu is 2019 in Nederland. Heel veel informatie over de patiënte met borstkanker op die kar 
die tussen mensen gedeeld zou moeten worden MAAR WAT NIET GEBEURD. En wij voelen ons die ezel die 
maar blijft trekken aan dit probleem. En we hebben het hier over borstkanker, niet een hele zeldzame 
aandoening: 1 op de 7 vrouwen krijgt ermee te maken en jaarlijks krijgt 17.000 vrouwen borstkanker. 
   
Heeft iemand een idee hoe vaak DEZELFDE digitale informatie over een patiënt moet worden overgetypt, 
gedicteerd of zelfs wordt overgeschreven vanaf het moment dat een patiënt voor het eerst komt bij de huisarts 
of bevolkingsonderzoek tot aan het einde van de behandeling? En dan heb ik het over hele eenvoudige 
informatie als bijvoorbeeld rechts of links. 
 > 40 keer wordt DEZELFDE informatie overgenomen. Dit moet toch efficiënter kunnen!! 
  
En dit gaan we illustreren aan de hand van een fluisterspel: “Er zit kalk in de rechterborst welke gebiopteerd 
moet worden” 
 We gaan ondertussen gewoon door met onze presentatie. Dit is ook in het echt zo,  want in ons dagelijks werk 
worden wij ook continue gestoord: door die verpleegkundige die vraagt of we iemand er tussen door kunnen 
doen, de laborant die de röntgenfoto's wil laten zien, etc.  
 

 
Wij dokters vinden dit onacceptabel en willen veranderingen. De huidige situatie, (wijs op de dokters met 
ruggen tegen elkaar) waarbij de patiënt (met de daarbij behorende informatie) van zorgverlener naar 
zorgverlener gaat, waarbij de communicatie niet goed gaat. 
 
We hebben onze stoelen omgedraaid en we hebben de patiënt centraal gezet en willen dat de patiënt REGIE 
HEEFT OVER EIGEN DOSSIER. Wij, de meest betrokken zorgverleners hebben besloten om te gaan 
communiceren  in dezelfde taal. Deze ontwikkeling, deze EENHEID VAN TAAL  hebben we gedaan op eigen 
initiatief, niet opgelegd door anderen (bv zorgmanagers, etc), zonder organisatie, zonder subsidie,  niet vanuit 
de academie of perifeer, niet lokaal of regionaal, maar landelijk en niet intramuraal maar transmuraal!  
En dit volgens de laatste richtlijn mammacarcinoom en internationale standaarden zoals deze in de BI-RADS 
atlas zijn vastgelegd.  



 
 

 
 
Door de inzet van meerdere medisch specialisten uit verschillende disciplines is dus EEN dataset ontstaan (die 
verder gaat dan de ZIB's).  
 
 

 
 
En dit initiatief, het optimaal uitwisselen van bestaande en eenduidige informatie, intra en transmuraal wordt 
gesteund door vele andere partijen en verenigingen in het veld zoals u hier ziet  door het RIVM, IKNL, 
radiotherapeuten, nucleair geneeskundige, klinisch geneticus, etc.  Deze taal ligt vast in het Nationaal 
Borstkanker Overleg Nederland (NABON) en is tevens te vinden als informatiestandaard Borstkanker van Nictiz. 
 
 
 



 
Om die EENHEID van taal te verspreiden onder alle zorgverleners 
is er zelfs  een app ontwikkeld n.a.v. een boek dat wij een paar 
jaar geleden hadden uitgebracht (ook op het internet te vinden) 
en we hebben de hele dataset aan de grootste EPD leverancier 
van Nederland (gratis!) gegeven om dit te implementeren in het 
mammadossier. Maar hebben wij hier al iets van gemerkt??? 
Heeft onze patient hier al iets van gemerkt? NEE 
 

 

 
Terug naar de stip aan de horizon. Ons verhaal geldt niet alleen voor borstkankerzorg, dit geldt voor de hele 
zorg. Denk maar eens aan hart en vaat ziekte, geboortezorg, darmkanker, om maar wat te noemen zij het dat 
wij al EENHEID VAN TAAL hebben.  
  
Alleen:……… halen wij helaas ook die stip op die horizon niet omdat de ICT hierin ons nog niet de volledige 
ondersteuning  geeft. Technisch moet dit mogelijk zijn, dit is inmiddels bewezen bij de geboortenzorg. Ook wij 
wensen een onafhankelijk  systeem dat van bovenaf  de diverse ICT systemen met elkaar koppelt.  
 
 

 



 
Ook wij hebben erg lang alleen maar gekeken naar een borst zoals hij er in onze sector uitziet. Totdat we in 
aanraking kwamen met een manier van denken die verder keek dan onze afdeling. En zo ontdekten wat de 
gevolgen zijn van ‘de patiënt centraal stellen.’ Door vanuit de patiënt te kijken zien we uiteindelijk iedereen. 
Ook u. En zo ontstaat er een omgeving waarin iedereen die toestemming heeft van de patiënt kan meekijken in 
de gegevens van de patiënt en deze ook desgewenst kan aanvullen. De gevolgen van kijken vanuit een andere 
perspectief dus. Dat leidt tot verrassende oplossingen. 
 
 

 
Einde fluisterspel: Wij hadden in het radiologieverslag gezet:  “Kalk in de rechter borst welke gebiopteerd moet 
worden”. In het MDO werd verstaan: “Kalk in de rechterborst welke gecontroleerd moet worden”. Deze 35 
jarige vrouw kwam een half jaar later voor een controle mammografie en dit was te laat: de kanker zat al in 
haar hele lichaam. Voor haar is deze "OPTIMALE UITWISSELING VAN INFORMATIE"  te laat maar laat het 
alsjeblieft niet te laat zijn voor onze patiënt die vandaag met ons meegekomen is! 
  
 
 

 
Zou het niet mooi zijn als er een onafhankelijke methode is die boven de huidige systemen hangt waardoor alle 
beschikbare en belangrijke informatie van patiënten gekoppeld en uitgewisseld kunnen worden door heel 
Nederland. Daarbij gebruik makend van de IT infrastructuur  DIE ER AL IS. Borstkankerzorg zou een mooi 
voorbeeld kunnen zijn voor de hele zorg in Nederland 



 

 
VWS noemt 2 kernproblemen in gegevens uitwisselen in de zorg: 
1.     eenheid van taal 
2.     belemmeringen in de techniek (zowel binnen een ziekenhuis als transmuraal). 
Kernprobleem 1 hebben wij (betrokken zorgverleners) voor de borstkankerzorg al opgelost. Wij zijn ons inziens 
al veel verder dan mening ander project. Voor kernprobleem 2 hebben wij ondersteuning en subsidie nodig. 
  
Als we kijken aan de hand van het interoperabiliteitsmodel, kunnen we concluderen dat overeenstemming 
hebben op: 

• Het organisatiebeleid  
• Het zorgproces  
• De informatie die onderling uitgewisseld moet worden  
• We zijn al wel in gesprek met de EPD leveranciers, maar het ontbreekt hier aan eenheid van taal, 

onafhankelijkheid en urgentie 
Wij zien de drie groene lagen als de verantwoordelijkheid van de NABON 

• Voor de applicatie en infrastructuur laag zouden we ons graag aansluiten bij het TWiiN initiatief van 
VZVZ en de RSO’s 

Wij hebben VWS nodig als een duidelijke stok achter de deur naar de leveranciers! 
En voor de juiste wet- & regelgeving die de landelijke uitwisseling van gegevens op de juiste manier regelt, 
definieert en financiert.  
 
 



 
Wat hebben wij nodig op het gebied van wet- en regelgeving? 

• De patiënt zou ons inziens de regie en inzage moeten krijgen over zijn eigen dossier 
• Er moet een goede Wettelijke basis komen voor de uitwisseling van gegevens  
• Leveranciers zouden verplicht moeten worden om hun software te laten voldoen aan de eisen en 

regels die de zorg hen vraagt – er is nu te veel sprake van een monopolie positie 
• Er moet een landelijk onafhankelijk zorg netwerk komen dat juridisch de uitwisseling van gegevens 

mogelijk maakt 

 
De IT infrastructuur en applicaties moeten in staat zijn om: 

• Patiëntgegevens en informatie éénmalig vast te leggen en afhankelijk van de rol of functie moet deze 
aangevuld kunnen worden 

• Autorisatie en logging moet de data-integriteit en veiligheid van gegevens waarborgen 
• Tussen de applicaties moet eenheid van taal zijn 
• Er dient een landelijke infrastructuur te komen die dit ondersteund. 

 
De financiering van dit project is ons inziens zinvol, omdat we de eerste partij zij die het medisch inhoudelijk 
deel volledig klaar heeft. 
Ons inziens is er nu een momentum en moeten we doorpakken: 

• De business case levert een besparing op in de totale keten. Hoeveel tijd kan er wel niet bespaart 
worden met 40x per patiënt overtypen van gegevens? 

• De totale keten kan vele malen efficiënter werken, wat het zorgproces ten goede komt en fouten 
reduceert 

• Wij zijn van mening dat de Transmurale Borstkankerzorg in Nederland een zeer geschikt pilot project is 
dat goed zou kunnen samenwerken met partijen als vZVZ, RSO nederland of kan aansluiten als Twiin 
of Babyconnect. 

 
 



  
Samenvattend, zijn we heel ver. We hebben duidelijkheid over de standaardisatie van de 
dataset en medische gegevens. We hebben helderheid nodig op de punten die we hebben 
aangegeven om verder te gaan. Op deze vlakken zijn wij opzoek naar een regievoerder op 
deze onderdelen. Wij denken dat wij in deze goede zouden kunnen aansluiten bij de partijen 
en initiatieven als vZVZ en RSO, Twiin en Babyconnect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


