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Herman Pieterman,

radioloog en hoofd patiëntenzorg 

afd. radiologie & nucleaire geneeskunde

*) Over duurzaam gebruik van medische data.



EPD

20e eeuw: Medische gegevens van 

patiënt bevinden zich op meerdere

plaatsen in het ziekenhuis, maar 

vormen tezamen het “Medisch 

Dossier”.

21e eeuw: alle medische gegevens van 

Een patient bevinden zich in een 

ziekenhuis-EPD

Alle medisch specialisten werken 

tegenwoordig in 1 dossier (EPD)



Je zou verwachten dat, nu…

23% van de patienten meer dan 1 ziekenhuis bezoekt en een

groot aantal patienten besproken wordt op een regionaal MDO …….

.. de medische gegevens van 

een patient zich in een “centraal” 

EPD bevinden.

Bron: Vektis



Maar…..

 In Nederland (en veel andere landen) hebben we niet gekozen voor 

een landelijk EPD, maar wisselen we uit, ondanks…. 

 LSP in 2011 weggestemd door 1e kamer

 Anno 2019 nog steeds geen landelijke integrale uitwisseling van 

gegevens



Uitwisseling heeft geen toegevoegde waarde

 Huidige oplossingen:

 Kwaliteitsverlies

 Tijdsverlies

 Kosten mankracht

 Toekomstige oplossingen:

 Technisch zeer complex en 

kostbaar (XDS, PHT)

 Geen (automatische) integratie van data 

in ontvangend epd

 Minder bruikbaar voor research en 

AI (beslissingsondersteuning)



Geen (automatische) integratie van data in 

ontvangend epd

 Data worden nl. uitgewisseld als document:

 Data moeten geautomatiseerd of handmatig samengevoegd 

worden tot een document

 Dit document wordt uitgewisseld met een ander instituut, waarbij dit 

document los van de eigen data in een aparte viewer als een 

document (“brief”) in te zien is



Nadelen omzetting data naar documenten:

 Data geen integraal onderdeel van “eigen” dataset

 Gestructureerde data worden ongestructureerd

 Document wordt niet geupdate (“snapshot”)

 Er ontstaat partieel duplicaat van epd, zonder dat duidelijk is 

welk deel niet gedupliceerd is
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Geintegreerde data (1).
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Geintegreerde data (2).



Geintegreerde data (3).



Dus landelijk EPD? Nee, let op radiologie





Essentie van patiëntgeoriënteerd datacenter

 Alle data van patiënt op een plaats bij elkaar opgeslagen

 Kan landelijk, maar bijvoorbeeld ook op basis van geboorte- of 

woonplaats

 Gegevens zijn niet meer “fysiek” in ziekenhuis epd, maar zijn 

beschikbaar wanneer nodig

 Gegevens worden niet (of hooguit tijdelijk) opgeslagen in lokaal epd

 Inzage data via streaming technologie 

(of soortgelijke techniek)

 Iedereen ziet dezelfde 

dataset (gelijk speelveld)

 Data altijd up to date

 Geen kopie (AVG)





Data (als data) zijn niet alleen van belang voor 

de individuele patiëntenzorg, maar in 

geanonimiseerde (of gepseudonimiseerde) 

vorm ook voor

 Research (o.a. ook voor deep learning)

 AI (machine learning) voor beslissingsondersteuning

 Kwaliteitsregistraties

 Managementrapportages/studies (zorgpaden, netwerkgeneeskunde)



 In deze ideale wereld zijn al mijn medische gegevens op 1 plaats veilig 

opgeborgen, kunnen niet gekopieerd of verspreid worden, maar zijn 

goed toegankelijk voor mij en mijn arts en dragen in geanonimiseerde 

vorm bij aan de continue verbetering van de zorg.
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