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Ministeriële bulletlist

Beelduitwisseling is nodig omdat:
• Een groot deel van de beelden zich in een ander
ziekenhuis bevinden:
– Achtereenvolgende behandeling
in meerdere ziekenhuizen
– Gelijktijdige behandeling in meerdere
ziekenhuizen (23%; VEKTIS)
– Bespreking op regionaal MDO

Voorgaande radiologische onderzoeken zijn
essentieel om:
• Verloop van ziekte te beoordelen (kanker, infecties,
fracturen)
• Genezingsproces te vervolgen
• Resultaat van operatie beoordelen
• Therapeutische ingreep (operatie, IAT) te kunnen
verrichten
• Actuele afwijking goed te kunnen diagnosticeren

Huidige werkwijze: uitwisseling via CD/DVD

Huidige proces is een ramp

https://youtu.be/f-v4nL3m2iI

Indicatie omvang van deze
“beelduitwisseling”:
• Getallen in 1 UMC:
–
–
–
–

Per week >300 radiologische onderzoeken van elders
Per week >5 spoedoverplaatsingen
Meer dan 3 FTE administratieve kracht
=> 72.000 euro/jaar

Uitwisselen van beelden middels CD/
DVD (huidige situatie) is ongewenst:
• Privacy:
– geen encryptie van CD/DVD (= illegaal)

• Tijdigheid:
– “branden” van CD/DVD: 30 minuten
• Te lang bij spoedoverplaatsingen (Intra-arteriële trombolyse,
complexe traumachirurgie)

– versturen enkele dagen
• Te lang voor MultiDisciplinair Overleg (MDO) (leidt tot ongewenste
vertraging in behandeling)

• Logistiek:
– CD/DVD raakt kwijt
– beelden kunnen niet worden ingelezen/bekeken

Advies m.b.t. beelduitwisseling:
tweetrapsraket (2x)
AcZie2013

“Implementeer secure e-mail op plaatsen waar nog
geen op IHE gebaseerde oplossing beschikbaar is,
of waar gezien de aard van het uitwisselingsproces,
IHE een minder werkbare oplossing biedt.
Voor het uitwisselen van grote bestanden en
beelden kan indirecte overdracht via een
postbussysteem een tussenoplossing bieden,
zolang er geen XDS infrastructuur beschikbaar is;
sluit hiervoor aan bij bestaande initiatieven”.

2015

“Het advies van de werkgroep ICT is om in afwachting
van meer sophisticated oplossingen (regionaal- XDSnetwerk, third parties) samen met de ICT-afdeling op de
kortst mogelijke termijn een sFTP- verbinding tussen
zendend en ontvangend ziekenhuis tot stand te brengen,
om op die manier gevaar voor de patiënt en hoge kosten
i.v.m. koeriers en nutteloos ambulance vervoer te
voorkomen. Het tot stand brengen van een sFTP-verbinding
is eenvoudig, kan zonder (aanschaf-) kosten en met
minimale inspanningen van betrokken afdelingen en
personen opgezet worden”.
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DICOM- en andere bestanden worden ge-encrypteerd
via een beveiligde verbinding met kennisgeving digitaal
verstuurd naar digitale postbus.
Thirdparty oplossingen
Dicom en soms andere bestanden worden “klaargezet” voor
“geadresseerde”, die een link krijgt toegestuurd, waar
bestanden “opgehaald” kunnen worden.

• Deze korte termijn oplossingen zijn al sinds de
introductie van PACS beschikbaar (>>10 jaar) en
technisch eenvoudig te implementeren…

…….., maar vragen wel een paar landelijke
afspraken (“standaarden”):
•
•
•
•
•
•

Duidelijke koppeling tussen beeld(-en) en bijbehorend verslag
Versturen op basis van BSN
Implementatie secure mail, t.b.v. (kopie-)verslagen
1 centraal mailadres bij radiologie (bovenstaande mails, notificaties)
Contactpersoon radiologie
Ontvangst beelden altijd mogelijk, onafhankelijk van provider voor
de verzendapplicatie
• Landelijke dekking
• 24/7 dienstverlening (t.b.v. spoed)

Maar voor de iets
langere termijn willen
wij meer…….
“Binnen 3 jaar heeft elke radioloog in zijn eigen werkomgeving
(RIS/PACS) beschikking over de volledige relevante beeld-historie
(verslagen en beelden) van een naar hem/haar verwezen patiënt”

De radioloog, neuroloog, oncoloog,
chirurg en de patiënt willen dat ….
…. alle intern en extern vervaardigde onderzoeken in hun
onderlinge samenhang (= 1 tijdlijn), in gelijk format en in
een viewer met het bijbehorende verslag te zien zijn.

Doelstelling
• Het faciliteren van meerdere
zorgprocessen door realisatie
van een landelijk dekkende
infrastructuur voor
gegevensbeschikbaarheid
en/of uitwisseling
• De infrastructuur is geen doel
op zich, maar moet
aansluiten bij de behoeften
en de processen van de
zorgaanbieders. Bij het
ontwerp van de
infrastructuur wordt daarom
uitgegaan van de functionele
behoeften van de
eindgebruikers om te borgen
dat deze ook daadwerkelijk
gebruikt gaat worden.

Uitgangspunten

Vanuit
functionele
vereisten

Gebaseerd op
(internationale)
standaarden

Vertalen in
werkende
oplossing

Gefaseerd

Primair
Beelden
en verslag

Aantonen
uitbreidbaarheid
Medicatieveiligheid
(eLab) en
Perinatologie

Uitbreiden en
opschalen
Meer zorgtoepassingen
en
aansluitingen

Model
Beelden en verslag
ONDERZOEK

Onderzoeks
Registratie

Verslag
Addenda
Rectificaties

TRIGGERS

Beelden
Reconstructies

Order geaccepteerd
Beeld opgenomen en weggekeken
Verslag autorisatie
Patiënt vrijgave
Addendum toegevoegd
Rectificatie
Reconstructie

18

Administratieve medewerkers
EPD
Hond, de, J.H., 1960-02-05, M

CON

OP

MMB

RAD

PA

FILTER Elders=AAN

01-04-2018
15-01-2017
05-01-2017
21-12-2016
22-11-2016
17-04-2016
28-08-2015

CR
CT
CT
CT
MG
CT
CT

THX
ABDO
THX
HABO
MAMM

FRAN
IKAZ

IKAZ

19

Behandelaar zonder beelden
patiënt via PGO
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Vraagstelling: prikkelhoest
Geachte Collega,
Er zijn kleine nippeltjes
zichtbaar zodat chirurgie
mogelijk is volgens de
interruptie methode.
Met collegiale hoogachting,
Dr. R. Radius
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Behandelaars
patiënt via PGO?
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Er zijn kleine nippeltjes
zichtbaar zodat chirurgie
mogelijk is volgens de
interruptie methode.
Met collegiale hoogachting,
Dr. R. Radius
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Radiologen en behandelaars,
die meer willen zien/weten
Verslag

Vergroting
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Erasmus Medisch Centrum
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Patiëntselectie

Geachte Collega,
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Welke oplossingsrichting?
• Regionale XDS-infrastructuren van RSO’s aan elkaar knopen en/of
één landelijke XDS-infrastructuur?
• Aansluiten bij Palga/PIE (pathologie) c.q. opzetten Ralga/RIE?
• Elke burger/patiënt een eigen landelijk beeldendossier ‘in the cloud’?
• Ontwikkeling generieke tijdlijn per patiënt door EPD-, RIS-, PACSen/of XDS-leveranciers?
• .....
• Criteria: functionaliteit, kosten, (doorloop)tijd, capaciteit, wie moet
wat doen, (organisatorische) complexiteit, slagingskans, ..., ...

Is XDS de oplossing?
Stichting Gerrit (RSO): initiatief in 2011, start
XDS in 2014, in 2018: 600.000 aangemelde
beelden, 200.000 aangemelde patiënten en
200.000 opvragen per jaar

<5%

Jaarlijks worden meer dan 15 miljoen
radiologische onderzoeken gemaakt
(bron: VEKTIS)

Integraal totaal
overzicht

Ter vergelijking PALGA:
Sinds 1991 landelijke dekking,
>73 miljoen uittreksels van verslagen,
groei >2 miljoen uittreksels per jaar

XDS wordt voor
beelden gebruikt
(veelal usecases)

Belangrijke Functionele eisen
•
•
•
•

Eigen werkomgeving
Performance en tijdigheid
Integriteit
Continuïteit

Beschikbaarheid
Volledig, actueel & compleet
Geen duplicaten

Zhs B
Zhs A
Toestemming patiënt
voor aanleg tijdlijn

Zhs C
•
•
•

In de eigen
werkomgeving

•
•

Rechtmatige toegang op basis behandelrelatie & kwaliteit
van zorg (impliciete toestemming), rol en toegangslogging
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Voor de VWS-roadmap
• Landelijke beeldbeschikbaarheid = prioriteit (realisatie met TWIIN)
• Vraag 1: Hoe ziet de (logische) oplossingsrichting eruit voor één
landelijk beschikbare tijdlijn per patiënt over de grenzen van
ziekenhuizen heen, in de eigen werkomgeving van de betrokken
zorgverlener, met een snelheid van beschikbaarheid van beelden en
verslagen als in het eigen ziekenhuis, zowel in spoed- als electieve
situaties, binnen en buiten kantoortijden?
• Vraag 2: Hoe kan de toegangsverlening tot de tijdlijn van een
patiënt voor elke zorgverlener worden geregeld in lijn met de
professionele normen en waarden voor het leveren van kwaliteit
van zorg, vanaf het ontstaan van een behandelrelatie tussen
zorgverlener en patiënt, met respect voor privacy en toestemming
van de patiënt in een vorm die praktisch haalbaar is?

