
Fictieve Casus
‘verwijzing tbv bottumor’

Fictieve Casus als voorbeelduitwerking 
hoe, wat in de handreiking standaarden 
en normen in relatie tot Wegiz 
beschreven staat, zou kunnen uitwerken 
in de praktijk.



Fictieve casus verwijzing t.b.v. bottumor 

In een algemeen ziekenhuis ligt een patiënt opgenomen met verdenking op 
bottumor. Naast radiologisch onderzoek wordt ook bloed afgenomen en een weefsel 
punctie gedaan. Uitslagen hiervan zijn te vinden in het laboratorium onderzoek. 
Vanwege de specialistische behandeling van bottumor wordt deze patiënt vaak 
doorverwezen naar een universitair medisch centrum voor verdere behandeling. 

Om de doorverwijzing en overdracht van gegevens voor bottumor te bevorderen is 
deze gegevensuitwisseling aangedragen voor de meerjarenagenda Wegiz.
- Er is breed draagvlak voor de verplichting van deze gegevensuitwisseling, 
- Uit de Maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) blijkt dat de toegevoegde 

waarde hoog is en 
- De Volwassenheidsscan (VHS) toont aan dat de uitwisseling door het zorgveld 

realiseerbaar is
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Fictieve AMvB verwijzing bottumor
De AMvB ‘verwijzing bottumor’ geldt voor alle medisch specialistische zorg waarbij 
zorgverleners patiënten met bottumor doorverwijzen naar een ander ziekenhuis. 
(reikwijdte van de wettelijke verplichting)

De beschrijving van goede zorg en de gegevens die overgedragen worden bij de 
verwijzing staat beschreven in de fictieve kwaliteitsstandaard ‘medisch specialistische 
overdracht voor patiënten met een bottumor’ versie 2022 zoals opgenomen in het 
kwaliteitsregister. (verwijzing naar het ‘wat’)

De AMvB wordt aangewezen in spoor 2 en verwijst dwingend en exclusief (dus enkel 
en alleen) naar één norm in zijn geheel of naar een gedeelte van die norm. Hoe 
informatie uitgewisseld dient te worden staat beschreven in de fictieve NEN-norm 
75XX:2022. (verwijzing naar het ‘hoe’)
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De kwaliteitsstandaard beschrijft het zorgproces en de informatiebehoefte van 
zorgprofessionals in dat zorgproces. In deze casus het overdrachtsproces tussen medische 
specialisten voor patiënten met een bottumor.
1. Het zorgproces beschrijft wie doet wat wanneer om patiënten goede zorg te leveren 

en welke informatie daarvoor nodig is. Het zorgproces beschrijft wie waarvoor 
verantwoordelijk is.

2. Voor de informatie moet beschreven zijn wie wanneer welke informatie registreert, 
raadpleegt en wie wanneer welke informatie uitwisselt met andere zorgprofessionals. 
Ook moet duidelijk zijn waarom deze informatie noodzakelijk is. Het moet een 
sluitend verhaal zijn. Sluitend betekent dat informatie op enig moment geregistreerd 
moet zijn om op een later moment raadpleegbaar of uitwisselbaar te zijn.

Een informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals moet aanwijsbaar zijn opgenomen 
in de zorgprocessen om aanwijsbaar te zijn voor de AMvB.

Kwaliteitsstandaard beschrijft zorgproces en informatiebehoefte
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Procesdiagram uit het zorgproces “medisch specialistische overdracht voor patiënten met een 
bottumor”. De stappen in het zorgproces beschrijven wie doet wat wanneer. 

Wie wanneer 
welke informatie 

uitwisselt is 
aanwijsbaar 

voor de AMvB 
met het 

“overdrachts-
bericht”.
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Welke informatie nodig is, en waarom, moet beschreven zijn voor het hele proces, dus ook 
voor het overdrachtsbericht voor patiënten met een bottumor.

Onderwerp Inhoud Toelichting
Administratieve 
gegevens

• NAW gegevens van de patiënt en, indien van 
toepassing, zijn/haar contactpersoon.

• Identificerende gegevens van de patiënt
• Verzekeringsgegevens van de patiënt
• Huisarts van de patiënt

De laatst bekende gegevens zoals 
opgenomen in het systeem van de 
verzendende partij.
Deze gegevens hebben een 
administratieve functie.

Klachten en diagnose • Klachten van de patiënt 
• (voorlopige) diagnose 

Gegevens uit de anamnese en 
diagnosestelling van de patiënt zoals 
vastgelegd door de verzendende partij. 

Laboratorium-
uitslagen

• Bloedonderzoek: bloedsamenstelling, bloedgroep, 
rhesusfactor, infectiemarkers, tumormarkers en 
algemeen bloedbeeld

• Punctie
• Weefselonderzoek: tumorkenmerken, tumor type

De laatst bekende uitslagen van het 
laboratoriumonderzoek, dat is 
uitgevoerd door de verzendende partij.

De volgende informatie is noodzakelijk om de continuïteit van zorg na overdracht te kunnen garanderen:
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Belangrijkste kaders aan NEN
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VWS geeft opdracht aan NEN voor het ontwikkelen van de fictieve NEN-norm 75XX:2022 
‘verwijzing bottumor’ en stelt eisen
1. aan het proces voor de totstandkoming van een norm o.a.:

o De norm kent een breed draagvlak en de norm is voor eenieder beschikbaar
o De norm vermeldt welke belanghebbende partijen een bijdrage hebben geleverd aan 

de ontwikkeling van de norm

2. aan de inhoud van een norm bij een spoor 2 aanwijzing:
o De norm voldoet aan geldende wet- en regelgeving en is niet in conflict met een 

bestaande nationale, Europese of internationale norm 
o De norm bevat geen patenten en leidt niet naar één partij of techniek
o De norm dient in overeenstemming te zijn met de architectuurprincipes van DIZRA 
o De norm dient zoveel mogelijk rekening te houden met bestaande afsprakenstelsels, 

zoals het afsprakenstelsel van MedMij
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Hoofdlijnen fictieve NEN-norm 75XX:2022

o Verwijst naar de kwaliteitsstandaard ‘medisch specialistische overdracht voor patiënten 
met een bottumor’ als casus voor het ‘wat’

o Beschrijft de relevante use cases
o Bevat de eisen aan de zorgverleners en informatiesystemen / ICT-leveranciers m.b.t. 

‘overdracht t.b.v. bottumor’
o Bevat de eisen aan de relevante generieke functies en infrastructuur
o Verwijst naar de NEN-norm NEN 7540 (BgZ) voor het uitwisselen van algemene 

gegevens 
o Verwijst naar de informatiestandaard ‘overdrachtsbericht bottumor’
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Bevat de volgende elementen (allen samengesteld samen met de veldpartijen):
• Componenten zoals terminologie, informatiemodel en structuur
• Zorg informatie bouwstenen (Zibs) 
• Dataset opgebouwd uit Zibs en andere data-elementen
• Afspraken over feitelijke inhoud (zorginhoudelijke informatie) en logistieke 

informatie (benodigd voor het uitwisselen)
• Maakt zoveel als mogelijk gebruik van bestaande en dus herbruikbare HL7-

FHIR-resources voor de berichtstructuur

Om het hergebruik van duurzame bouwstenen te stimuleren zijn alle elementen 
herbruikbaar. Tevens is het Overdrachtsbericht generiek ontworpen, zodat deze 
ook voor andere toepassingen gebruikt kan worden. 

De informatiestandaard “Overdrachtsbericht Bottumor” vormt de basis voor 
functionele en technische eisen die aan de software, met name elektronische 
dossiers, worden gesteld. Daarom kan de NEN-norm verwijzen naar de 
informatiestandaard.

Informatiestandaard
Overdrachtsbericht Bottumor
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Zorgaanbieder
Zorgverlener

Patiënt
Contactpersoon

Betaler
Probleem

LaboratoriumUitslag
TekstUitslag

…….

Secties en inhoud uit de 
kwaliteitsstandaard, plus de 
taal (SNOMED, LOINC) en 

structuur

Afspraken over de feitelijke inhoud 
(zorginformatie) en logistieke 

informatie (nodig voor het 
uitwisselen)

Opbouw van de Informatiestandaard 
“Overdrachtsbericht Bottumor” 

Dataset bestaande uit zibs en 
aanvullende data-elementen
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https://zibs.nl/wiki/Zorgaanbieder-v3.4(2021NL)
https://zibs.nl/wiki/Zorgverlener-v3.5.1(2021NL)
https://zibs.nl/wiki/Patient-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Contactpersoon-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Betaler-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Probleem-v4.5(2021NL)
https://zibs.nl/wiki/LaboratoriumUitslag-v5.0(2021NL)
https://zibs.nl/wiki/TekstUitslag-v4.4(2021NL)


Informatiestandaard “Overdrachtsbericht Bottumor” 

Van de minimale data set in de kwaliteitsstandaard, naar  
een verzameling van zorg informatie bouwstenen en 
afspraken met zorgverleners voor het “Overdrachtsbericht 
Bottumor”. Inhoud Sectie Onderdeel Zib Versie 

NAW gegevens, BNS, 
geboortedatum, 
geslacht, 
overlijdensinformatie, 
contactgegevens van 
de patiënt 
Burgerlijke staat 

1 Demografie 
en 
identificatie 

1.1 Patiëntgegevens 
 
 
 
 
 
1.2 Burgerlijke staat 

Patiënt 
 
 
 
 
 
Laatst bekende 
burgerlijke staat 

v3.1 
 
 
 
 
 
 
v3.0 

Bekende problemen 
van alle probleem-
typen 

6 Klachten en 
diagnoses 

6.1 Problemen 
(inclusief diagnoses) 

Probleem v4.1 

Bekende allergieën 9 Allergieeën 9.1 Allergie-
intoleranties 

AllergieIntolerantie  v3.2 

Bekende klinische 
chemie uitslagen, 
laatste uitslag 

14 Uitslagen 14.1 
Laboratoriumuitslagen 

Laboratoriumuitslag v4.1 

 

Onderwerp Inhoud Toelichting

Administratie
ve gegevens

• NAW gegevens van de 
patiënt en, indien van 
toepassing, zijn/haar 
contactpersoon.

• Identificerende gegevens van 
de patiënt

• Verzekeringsgegevens van 
de patiënt

• Huisarts van de patiënt

De laatst bekende 
gegevens zoals 
opgenomen in het 
systeem van de 
verzendende partij.
Deze gegevens hebben 
een administratieve 
functie.

Klachten en 
diagnose

• Klachten van de patiënt 
• (voorlopige) diagnose 

Gegevens uit de 
anamnese en 
diagnosestelling van de 
patiënt zoals vastgelegd 
door de verzendende 
partij. 

Laboratorium
-uitslagen

• Bloedonderzoek: 
bloedsamenstelling, 
bloedgroep, rhesusfactor, 
infectiemarkers, 
tumormarkers en algemeen 
bloedbeeld

• Punctie
• Weefselonderzoek: 

tumorkenmerken, tumor type

De laatst bekende 
uitslagen van het 
laboratoriumonderzoek, 
dat is uitgevoerd door de 
verzendende partij.
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