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Openbare samenvatting 

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is een zorg- en onderzoekscentrum waar zorg en 
research nauw met elkaar verbonden zijn. Alle kinderen in Nederland met (verdenking op) 
kinderkanker worden sinds 2018 gediagnosticeerd en behandeld in het Prinses Máxima Centrum. 
Overlevenden van kinderkanker, zogenaamde survivors, worden na hun behandeling nog blijvend 
gemonitord en bij late effecten behandeld op de LATER-polikliniek. 
 
Dagelijks passen zorgverleners (artsen en verpleegkundigen) klinisch redeneren toe bij het leveren 
van zorg. Daarbij maken ze gebruik van onder andere klinische richtlijnen en 
(onderzoeks-)protocollen. Deze zijn veelal beschikbaar als natuurlijk tekst, in PDF-formaat en deels 
verwerkt in software-systemen. De huidige manier waarop richtlijnen in de zorg beschikbaar zijn en 
worden ingezet kent problemen. Ze zijn vaak niet eenduidig, hebben geen standaard structuur, zijn 
achterhaald op het moment dat ze in de praktijk worden toegepast, zijn impliciet, niet computer 
interpreteerbaar, niet interoperabel en onvoldoende effectief.  
 
Het Prinses Máxima Centrum heeft als doel om het gebruik van richtlijnen en protocollen in het 
Máxima te optimaliseren door deze te standaardiseren en formaliseren in computer interpreteerbare 
richtlijnen (CIRs). Zo kan informatie in de richtlijnen eenvoudiger gevonden worden en kunnen de 
regels en adviezen uit de richtlijnen verwerkt worden in een beslissingsondersteunend systeem 
(BOS). Door de richtlijn en bijbehorende logica op een gestandaardiseerde manier vast te leggen kan 
deze eenvoudiger gedeeld en geïnterpreteerd worden door andere systemen (eenmalige registratie, 
meervoudig gebruik) en kennis eenvoudiger/ sneller doorgevoerd worden op het moment dat zorg 
wordt geleverd.  
 
In deze thesis wordt een ontwerp gepresenteerd voor de formalisatie van de LATER-richtlijn naar een 
CIR op basis van openEHR standaarden en de ontwikkeling van een beslissingsondersteunend 
systeem (BOS) op de LATER-poli van het Prinses Máxima Centrum.  
 
De ontwerpopdracht heeft inzicht gegeven in de te nemen stappen, beschikbare formalisatie-talen 
en tools om te kunnen komen tot een beslissingsondersteunend systeem voor de LATER-poli. Daarbij 
is aan de hand van een Proof of Concept (PoC) aangetoond dat het mogelijk is om met internationaal 
geaccepteerde openEHR standaarden schaalbare, semantisch en syntactisch interoperabele 
computer interpreteerbaar richtlijnen te ontwikkelen, waarmee adviezen gegenereerd kunnen 
worden voor de individuele survivor op basis van patiëntdata en klinische richtlijnen.  
 
De gekozen programmeertaal (Python) en modulaire opbouw van het beslissingsondersteunend 
systeem (BOS) maken het mogelijk om de software door te ontwikkelen tot een 
beslissingsondersteunend systeem dat naast de beslisregels, in de toekomst ook gevoed kan worden 
met machine learning en artificial intelligence algoritmen ten behoeve van betere 
beslissingsondersteuning.  
Bij de gekozen standaarden en ontwikkeling van de software is rekening gehouden met een actief, 
open (source), goed gedocumenteerd ecosysteem, wat de toekomstbestendigheid van het 
beslissingsondersteunend systeem ten goede komt. Hierdoor is het aannemelijk dat de 
onderliggende standaarden en talen voor langere tijd zullen blijven bestaan en het eenvoudiger zal 
zijn ontwikkelaars en beheerders te vinden die óf al kennis / ervaring hebben óf dit op kunnen doen 
aan de hand van de beschikbare documentatie.  
 
De ontwerpopdracht is succesvol afgerond en heeft waardevolle input geleverd voor het Prinses 
Máxima Centrum en de LATER use case om verder vervolg te kunnen geven aan de ontwikkeling van 
een beslissingsondersteunend systeem, waarbij de logica van richtlijnen eenmalig geregistreerd en 
meervoudig gebruikt kan worden. Met het uitgevoerde onderzoek en ontwerp is een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het vakgebied klinische informatica op het vlak van beslissingsondersteuning.  
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1.1 Inleiding 

In het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie (het Máxima) worden er regelmatig (klinische) richtlijnen, 
onderzoeksprotocollen en werkinstructies toegepast voor diagnose en behandeling. 
 
(Klinische) richtlijnen zijn vakinhoudelijke aanbevelingen voor goede diagnostiek en behandeling, zij vormen 
een beroepsstandaard. De richtlijnen liggen ten grondslag aan klinische redeneerproces van de zorgverlener en 
besluitvorming (samen met de patiënt) binnen de zorg. De richtlijnen kunnen internationaal of nationaal zijn 
(afhankelijk van het vakgebied) en worden ontwikkeld door (inter)nationale experts op basis van 
wetenschappelijke literatuur en input vanuit collega’s en patiëntenorganisaties. [1] 
Klinische richtlijnen vormen dus de basis om de zorg-informatie en -handelingen te standaardiseren en zo de 
kwaliteit van zorg en gezondheidsuitkomsten van behandelingen te verbeteren. Daarnaast worden ze ook 
ingezet om de zorg meer planbaar en voorspelbaar te maken voor inkoop van (genees)middelen en inzet van 
resources (mens en middelen).  
 
Naast de (inter)nationale richtlijnen wordt er in het Máxima gebruik gemaakt van (inter)nationale 
onderzoeksprotocollen. (Inter)nationale onderzoeksprotocollen maken onderdeel uit van (klinisch) 
wetenschappelijk onderzoek, waarbij bijvoorbeeld een nieuwe therapie of medicatie wordt onderzocht. Een 
onderzoeksprotocol is een document waarin belangrijke kenmerken van een studie (onder andere achtergrond, 
doel, inclusie / exclusie criteria, verwacht resultaat en uit te voeren stappen) zijn gedefinieerd. 
Onderzoeksprotocollen zijn ontwikkeld om te onderzoeken of de zorg nog meer verbeterd kan worden, met 
betere uitkomsten, betere kwaliteit van zorg en betere kwaliteit van leven door bijvoorbeeld aanpassingen in 
medicatie, of gebruik van nieuwe medicatie of ingreep. Omdat het vakgebied van de kinderoncologie relatief 
jong is en er nog veel onderzoek naar gedaan wordt, is een groot deel van de populatie geïncludeerd in één of 
meerdere onderzoeken. Bij hen worden er onderzoeksprotocollen toegepast.  
 
In werkinstructies staat expliciet geformuleerd op welke wijze een bepaalde handeling moet worden 
uitgevoerd, vaak op een stapsgewijze manier uitgeschreven.  
 
In het Máxima wordt er veel gebruik gemaakt van (internationale) richtlijnen, onderzoeksprotocollen en 
werkinstructies om de zorg op een meer gestandaardiseerde wijze aan te kunnen bieden en de beste zorg te 
kunnen leveren. De meeste van deze richtlijnen en protocollen zijn beschikbaar via de website van de Stichting 
Kinderoncologie Nederland (SKION). Zorgverleners en medewerkers van het Máxima kunnen daar, na ingelogd 
te zijn, de richtlijnen/protocollen vinden op basis van ziektebeeld, actieve protocollen of via de lijst met alle 
richtlijnen. [2] Een deel van de informatie is ook beschikbaar via het iProva-platform. [3] 
 
Simpel gezegd worden deze gebruikt tijdens drie fasen binnen zorg (zie ook Figuur 1): 

• Bij het stellen van een diagnose 

• Bij het uitvoeren van een behandeling  

• Bij het leveren van nazorg / uitvoeren van follow-up 
 

De (internationale) richtlijnen en protocollen die in het Máxima gebruikt worden zijn beschikbaar in het 
Nederlands, Engels en soms Duits. Deze richtlijnen zijn in het Máxima in verschillende formaten beschikbaar: 
papier, PDF of geprogrammeerd en hebben vaak een eigen inhoudelijke structuur. De huidige inzet van 
richtlijnen kan slimmer en efficiënter. In deze thesis presenteren wij daarvoor een ontwerp. 

 
Figuur 1 - Fasen zorg voor inzet klinische richtlijnen, protocollen en werkinstructies 
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 Problemen met richtlijnen 

De huidige manier waarop richtlijnen en onderzoeksprotocollen worden ingezet kent enkele problemen: 

• Niet eenduidig: Ze zijn niet altijd even eenduidig opgeschreven (bijvoorbeeld geen duidelijke 
inclusiecriteria, twee verschillende “regels”) en daardoor op verschillende manieren te interpreteren. 
Het volgen van de richtlijnen (inclusief eventuele wijzigingen) is daarmee afhankelijk van de 
zorgverlener die de behandeling uitvoert en de tijd die hij/zij heeft om het richtlijn goed tot zich te 
nemen (bij wijzigingen of beslismomenten). Hoe meer expertise een zorgverlener heeft opgebouwd in 
het vakgebied, hoe beter hij/zij de interpretatie kan uitvoeren. Met name voor artsen in opleiding kan 
dit lastig zijn. 

• Geen standaard structuur: Zorgverleners maken vaak gebruik van meerdere richtlijnen en/of 

onderzoeksprotocollen en elk van deze kent vaak zijn eigen structuur-opbouw, daardoor moeten 

zorgverleners zoeken naar informatie. Dit kost tijd, wat ze vaak maar beperkt hebben, met het risico 

dat ze informatie over het hoofd zien. 

• Achterhaald: Bovendien is het bekend dat het lang (17+ jaar) duurt voordat nieuwe inzichten/kennis 
wordt toegepast in de praktijk en zelfs dan is het nog maar de vraag op welke schaal dat gebeurt. [4, 5] 
Daarmee hebben zorgverleners niet de meeste recente informatie tot hun beschikking, waardoor zij 
achterlopen op nieuwe uitkomsten uit onderzoeken en best practices, wat de kwaliteit van zorg 
potentieel niet ten goede komt. Zij moeten actief de nieuwe versie van de richtlijn ophalen en de 
nieuwste informatie tot zich nemen.  

• Impliciet: Het gebruik van richtlijnen in de praktijk is doorgaans impliciet wat ongewenste variatie in 
de hand werkt. [6] 

• Niet computer interpreteerbaar: Om de implementatie van de nieuwste informatiekennis te 

ondersteunen wordt actieve beslisondersteuning van steeds groter belang. [6] De in PDF beschikbare, 

voor mensen leesbare richtlijnen, zijn slecht te interpreteren door een computer. Om ze te kunnen 

gebruiken in (combinatie met) zorgapplicaties moeten de protocollen uit PDF omgeschreven worden 

naar computer interpreteerbare richtlijnen (CIR), waarbij gebruik wordt gemaakt van standaarden en 

de structuur van de richtlijn (zo veel als mogelijk) behouden blijft. Zonder standaarden is elektronische 

uitwisseling van informatie dan niet goed mogelijk.[6] Helaas wordt er nog maar op beperkte schaal 

gebruik gemaakt van standaarden. Representatie van de richtlijnen in een leesbare vorm voor zowel 

mens als computer is een uitdaging.  

• Niet interoperabel: Doordat de richtlijnen alleen beschikbaar zijn in PDF-formaat is het lastig 
eenmalige registratie meervoudig gebruik te realiseren. De richtlijnen kunnen nu niet uitgewisseld 
worden tussen verschillende systemen (Bijvoorbeeld: elektronisch patiëntendossier, patiëntenportaal, 
monitoring dashboards)  

• Onvoldoende effectief: Daarnaast speelt mee dat uit onderzoek blijkt dat het formaat waarin de 
richtlijnen nu beschikbaar zijn (papier / PDF) ertoe leidt dat deze onvoldoende effectief in de praktijk 
gebruikt worden. [7] 

 Mogelijke Oplossingsrichtingen 

Bovenstaande problemen kunnen op verschillende manieren worden opgelost. Eén van de mogelijkheden is 
om de tekst in de richtlijnen meer te standaardiseren en zo meer duidelijkheid te creëren, op vlak van: 

• Op structuur 

• Op inhoud  
Om de kwaliteit van de richtlijnen te bepalen kunnen tools zoals het AGREE II instrument gebruikt worden. [8]  
 
Structuur: Standaard opbouw 
De verschillende richtlijnen en protocollen zouden op eenzelfde manier opgebouwd kunnen worden, daardoor 
wordt het makkelijker voor de mens om de informatie te vinden. Hoewel het hanteren van een standaard 
opbouw voor richtlijnen kan helpen bij het effectiever toepassen van de richtlijnen en het eenvoudiger kunnen 
vinden van informatie in de richtlijnen, zal dit niet direct uitgevoerd kunnen worden in het Máxima: doordat er 
veel gebruik wordt gemaakt van (internationale) (studie-)richtlijnen. Die richtlijnen worden ook door andere 
instanties dan het Máxima ontwikkeld. Het Máxima is dus afhankelijk van de manier waarop de richtlijnen 
worden aangeleverd. Er zou voor gekozen kunnen worden om deze intern tot een standaard format te 
converteren, dit brengt echter extra werk met zich mee (bij wijzigingen van de richtlijnen).  
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Inhoud 
Richtlijnen en protocollen kunnen verbeterd worden door (ambigue) termen en criteria die ruimte laten voor 
interpretatie te expliciteren. Daarnaast kan men nagaan of de richtlijn zichzelf niet op verschillende punten 
tegenspreekt (consistentie) en op volledigheid. 
 
Beter integreren in zorgproces 
Door klinische richtlijnen te integreren in het zorgproces en onderdeel te maken van de computersystemen 
(zoals het elektronisch patiëntendossier (EPD)) die al door zorgverleners gebruikt worden, zouden deze 
richtlijnen mogelijk nog beter gevolgd kunnen worden. Op die manier wordt er een integratie-stap gemaakt 
tussen het klinische redeneerproces van zorgverleners en informatie, up-do-date kennis (richtlijnen) en advies 
voor besluit(en), op het juiste moment, op de juiste plaats in het zorgproces in de vorm van een 
beslissingsondersteunend systeem (BOS).   
Om dit te bereiken dienen de richtlijnen van normale tekst omgezet te worden naar computer interpreteerbare 
richtlijnen (CIR), welke meer interoperabel zijn. Voor het Máxima zou het daarom een reële optie kunnen zijn 
om de bestaande richtlijnen te formaliseren in een voor computer interpreteerbare richtlijn (CIR).  
De ontwikkelde CIRs zouden dan ook gedeeld kunnen worden met de Shared Care Centra van het Máxima en 
met samenwerkingsziekenhuizen van het Máxima zoals het Deutsches Krebsforschungszentrum / Hopp 
Children’s Cancer Center in Heidelberg (waarmee het Máxima komend jaar een nauwere samenwerking 
aangaat) en de met het Máxima verbonden outreach centra.  
In deze thesis is de toepassing van CIRs verder onderzocht en is er een ontwerp gemaakt voor het gebruik 
ervan. 

1.2 Doelomschrijving 

Het is het doel van het Máxima om het gebruik van richtlijnen in het centrum te optimaliseren, door deze te 
standaardiseren, formaliseren en integreren, zodat de informatie uit de richtlijnen eenvoudiger gevonden kan 
worden en omgezet worden in een computer interpreteerbare richtlijnen (CIRs), wat het Máxima in staat moet 
stellen om: 

• nieuwe inzichten vanuit research en praktijk sneller op te kunnen nemen in de richtlijnen en weer toe 

te kunnen passen in de praktijk 

• informatie uit de richtlijnen eenvoudiger te delen tussen verschillende systemen (eenmalige 

registratie, meervoudig gebruik) en andere organisaties (bijvoorbeeld shared care), zie Figuur 2 

• (betere) beslissingsondersteuning bieden aan zorgverleners tijdens het zorgproces op basis van de 

richtlijnen 

• eenduidigere richtlijnen te gebruiken, waarbij ruimte voor verschillende interpretaties beperkt wordt 

• beter te kunnen meten wat het effect van de richtlijn is op de outcome van de patiënt 

 
Figuur 2 - Schets van één protocolbeheersysteem en database met distributie naar andere zorgsystemen 
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Daarmee sluiten de projectdoelstellingen aan bij de strategische doelstellingen van het Máxima [9]: 
 

• M4C 
Dit project sluit aan bij de doelstellingen van het Máxima om een Máxima Comprehensive Childhood 
Cancer Center (M4C) te realiseren. Waarbij de translatie van fundamenteel, preklinisch en klinisch 
onderzoek versneld naar de praktijk wordt gebracht. Door klinische richtlijnen en protocollen op een 
gestandaardiseerde manier vast te leggen en te integreren in de workflow van de zorgverlener, zal 
nieuw opgedane kennis uit de research, versneld toegepast kunnen worden in de praktijk. 

 
• Kwaliteit van leven 

Daarnaast draagt dit jaarproject bij aan het standaardiseren en het kunnen monitoren van uitkomst 
van zorg (outcome) om de kwaliteit van zorg en leven te verbeteren. De verwachting is dat door de 
zorg te standaardiseren en te verbeteren op het moment van stellen van een diagnose en behandeling 
de outcome ook verbetert. 
 

• State-of-the-art datavoorziening 
Goede beslissingsondersteuning kan niet zonder een state-of-the-art datavoorziening. Goede 
datavoorziening is een randvoorwaarde voor ondersteuning van de zorg met klinische 
beslissingsondersteuning. Dit project dwingt het Máxima om hier op gestructureerde manier naar te 
kijken en draagt bij aan het neerzetten van een stevige IDT-architectuur en het uitwerken van een 
passende datagovernance en draagt zo bij aan het strategisch hoofddoel van het centrum om een 
State-of-the-art datavoorziening neer te zetten.  

 
• Internationalisering  

Door klinische richtlijnen te formaliseren en standaardiseren, daarbij gebruik te maken van 
internationale standaarden en deze beschikbaar te stellen aan andere instellingen (bijv. outreach 
centra) kan het Máxima haar internationale positie op vlak van richtlijnen versterken.  

 Onderzoeksvragen 

In het Máxima is er beperkte ervaring met de formalisatie van richtlijnen naar CIRs en de inzet van 
beslissingsondersteuning in de zorg. Er is binnen het Máxima, op het moment van schrijven, dan ook geen 
standaardaanpak voor de omgang met beslissingsondersteuning. Er is vanuit de meerjarenstrategie en vanuit 
de zorg en het team klinisch informatici wel de behoefte om met beslissingsondersteuning op basis van 
richtlijnen aan de slag te gaan. 
 
De onderstaande onderzoeksvragen zijn gehanteerd om tot een ontwerp te komen hoe dit in het Máxima 
gerealiseerd en ingezet zou kunnen worden. 
 
Op welke wijze kunnen er in het Máxima richtlijnen ontwikkeld worden zodat deze: 
• Eenmalig geregistreerd kunnen worden, maar meervoudig gebruikt?  
• Welke taal en/of tools zijn daarvoor nodig?  
• Wat is er nodig om eenvoudig en snel nieuwe inzichten uit de richtlijnen door te kunnen voeren en te 

kunnen delen? 
• Welke stappen moeten er worden gezet om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden en tot inzet 

van een beslissingsondersteunend systeem te komen? 

 Scope 

Het jaarproject richt zich op één use case, waar bij het ontwerpen en het maken van keuzes wel rekening wordt 

gehouden met het hoger gelegen doel en schaalbaarheid om dit in de toekomst, waar mogelijk, breder in de 

organisatie toe te kunnen passen.  

De use case richt zich op de inzet van beslissingsondersteuning op de LATER-poli op basis van de LATER-

richtlijnen (een Nederlandse interpretatie en vertaling van de PanCareFollowUp richtlijn [10]), om effectievere 

en efficiëntere manier nazorg  (dus na diagnose en behandeling) te kunnen leveren en overzicht te kunnen 

bieden aan zorgprofessionals en survivors:   

Bij het opstellen van een behandelplan voor de follow-up moeten er meer dan 100 aanbevelingen (antirisico 

interventies) voor 40 gezondheidsgebieden (gericht op risico detectie en mitigatie) doorlopen worden. 
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Daarnaast komen er elk jaar ongeveer 500 nieuwe survivors voor wie het plan opgesteld moeten worden. Dit 

kost veel tijd en resources, daarom wil men op de LATER-poli gebruik gaan maken van een 

beslissingsondersteunend systeem, wat gebruikt kan worden om sneller tot wetenschappelijk onderbouwde 

adviezen te komen en beter inzichtelijk te maken welke stappen genomen moeten worden. De gedachte is dat 

door inzet van het BOS tijd bespaard kan worden bij het opstellen van de samenvatting en behandeladviezen. 

Daarnaast hoopt men dat het systeem ook inzicht in mogelijke late effecten van een behandeling zal geven 

voor andere zorgverleners buiten de LATER-poli, zodat zij ook door de “bomen het bos weer zullen gaan zien”. 

 

Voortzetting onderzoek 

De LATER use case is een voortzetting van eerder onderzoek dat rond 2011 is uitgevoerd. De 2010-versie van 

de richtlijn is toen vertaald naar IF-THEN-ELSE statements (regels) in een Visual Basic prototype 

beslissingsondersteunend systeem. Er is toen onderzoek gedaan naar de meerwaarde van het 

beslissingsondersteunend systeem ten opzichte van de papieren richtlijnen voor de LATER-poliklinieken. Dat 

onderzoek toonde aan 1) dat de gebruiksvriendelijkheid voor gebruik van de richtlijnen was verbeterd met het 

BOS, 2) de tijd voor het uitvoeren van complexere casussen werd gereduceerd bij gebruik van het BOS en 3) er 

een verbetering in compleetheid was van het aantal overgenomen adviezen van het BOS ten opzichte van de 

papieren richtlijn.  [11-14]  

Het prototype is echter nooit doorontwikkeld. Omdat het nog steeds de wens vanuit zorgverleners en de 

hoogleraar Late effect in kinderoncologie is om beslissingsondersteuning te realiseren voor de LATER-

polikliniek, is in het Máxima opnieuw een project opgestart om dit te realiseren. Er is een belangrijk verschil ten 

opzichte van het vorige onderzoek: De meeste LATER-poli’s én daarmee survivors zijn nu gecentraliseerd in de 

LATER-poli van het Máxima. Ook Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is (voor een deel) onderdeel 

geworden van het Máxima.  

Binnen scope is: 

• Het onderzoeken en uittesten van de mogelijkheden voor het gestandaardiseerd vastleggen van 

klinische richtlijnen in een computer interpreteerbaar formaat 

• Het in kaart brengen van het zorgproces in het Máxima, met de focus op het LATER-traject en 

cytostatica-traject omdat dat één van de belangrijkste elementen van zorg is in het centrum 

• Het ontwerpen van een informatie-model en data-model 

• Het onderzoeken en uittesten van de mogelijkheden voor het vertaalproces van klinische richtlijnen 

naar een computer interpreteerbaar formaat 

• Het ontwikkelen en testen van een Proof of Concept (PoC) voor het genereren van advies / bieden van 

beslissingsondersteuning op basis van (gefingeerde) patiëntendata 

Buiten scope is: 

• Het ontwerpen van een volledig beslissingsondersteunend systeem 

• Implementatie van een (volledig) beslissingsondersteunend systeem in de zorg 

• Nameting na implementatie van een (volledig) beslissingsondersteunend systeem in de zorg 

• Het in kaart brengen van alle zorgprocessen.  

1.3 Opbouw document 

Het document is opgebouwd uit verschillende onderdelen:  
In Hoofdstuk 2 wordt de project-organisatie en -aanpak omschreven 
In Hoofdstuk 3 wordt er meer verteld over het Máxima, de gebruikte use case en beslissingsondersteuning 
In Hoofdstuk 4 worden de resultaten van de literatuurstudie besproken met keuzes voor het ontwerp 
In Hoofdstuk 5 worden de resultaten van de voorbereidende analyse besproken.  
In Hoofdstuk 6 worden de wensen en eisen t.a.v. het beslissingsondersteunend systeem gepresenteerd.  
In Hoofdstuk 7 wordt het systeemontwerp aan de hand van een Proof of Concept gepresenteerd.  
In Hoofdstuk 8 worden de verificatie en validatie van het ontwerp besproken.  
Hoofdstuk 9 bestaat uit de discussie en aanbevelingen 
Hoofdstuk 10 bestaat uit de conclusie  
Hoofdstuk 11 is een persoonlijke reflectie op mijn jaarproject 
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2 Projectorganisatie en -aanpak 
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2.1 Projectorganisatie 

Bij aanvang van het project is de in Figuur 4 weergegeven projectorganisatie voorgesteld aan de 
opdrachtgever. In overleg met de opdrachtgever van de LATER use case is ervoor gekozen om (in de huidige, 
onderzoekende fase) de projectorganisatie beperkt te houden.  
 
De opdrachtgever 
Een kinderoncoloog/Clinical Director en de hoogleraar Late effecten in de kinderoncologie. 
 
Key users 
Arts LATER-poli, datamanager.  
 
Leverancier 
Is de manager IDT zorg / CIO 
 
De projectleider / ontwerper 
Is de klinisch informaticus i.o., deze zal verantwoordelijk zijn voor de voortgang van het project en de 
uitwerking daarvan.  
 
De projectgroep 
De projectroep bestaat uit een team van medewerkers in het Máxima. De kerngroep bestaat uit de trainee (in 
de rol van architect, informatieadviseur, ontwikkelaar), een LATER-arts en een centraal datamanager. Met 
daaromheen op ad-hoc basis datascientists, richtlijnontwikkelaars en een PhD’er. 
 
Klankbordgroep 
Voor het valideren van het ontwerp is een klankbordgroep een belangrijk medium. De klankbordgroep bestaat 
uit verschillende vertegenwoordigers binnen het Máxima die geen onderdeel uitmaken van de projectgroep, 
maar die wel expert zijn of ervaring hebben op vakgebieden die raken aan het project. Door met hen in gesprek 
te gaan en om input en feedback te vragen op ontwerp-keuzes, besluiten e.d. kunnen er ook meningen en 
ervaring opgehaald worden buiten het project. Zo wordt er met ene bredere blik naar het project gekeken wat 
het ontwerp en draagkracht ervoor vergroot. De verschillende personen in de klankbordgroep zullen op 
individuele basis benaderd worden, indien daar op basis van nodige expertise aanleiding voor is.  

2.2 Projectaanpak 

In het Máxima wordt er (nog) geen standaard methodiek toegepast voor projectmanagement. Voor de 
jaaropdracht is er gekozen om, waar mogelijk, gebruik te maken van de PRINCE-2 structuur zoals aangeboden 
in de opleiding. [15] Er is gekozen om een iteratieve, agile project-aanpak te hanteren waarbij de (door de 
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Figuur 3 - Projectorganisatie 
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opleiding gedefinieerde, zie Figuur 4) stappen op iteratieve wijze doorlopen worden. Voor elk van de stappen 
wordt informatie verzameld, verwerkt en getoetst bij de nodige stakeholders om zo op incrementele wijze tot 
het ontwerp te komen.  
 
Overlegvorm  
Omdat er in overleg met de opdrachtgever voor gekozen is om de projectorganisatie beperkt te houden en 
vooral snel te schakelen zijn de volgende overlegvormen aangehouden: 
 

• Afstemming met de opdrachtgever en manager IDT zorg/CIO vindt tenminste maandelijks plaats en 
waar nodig ad-hoc. 

• Met de projectgroep-leden en klankbordgroep-leden zal op ad hoc basis en afhankelijk van het 
vraagstuk overleggen gepland worden in groepsvorm of 1-op-1.  

• Verwachting is dat de meeste overleggen en samenwerking in deze fase van de LATER use case vooral 
plaats zullen vinden met de key-users (artsen en datamanagers) om de voortang te bespreken en 
gezamenlijk casuïstiek uit te werken. 

• Er zal wekelijks contact zijn tussen de trainee en datamanager. 
 
Om tot antwoord op de onderzoeksvraag (en sub-vragen) te komen zijn de volgende stappen doorlopen. De 
resultaten daarvan zijn beschreven in de bijbehorende kopjes: 

• Validatie en verificatie 

• Stap 1 – Onderzoeken mogelijkheden voor standaardisatie en formalisatie klinische richtlijnen  

• Stap 2 – In kaart brengen van de organisatie- en zorgprocessen  

• Stap 3 – (Pseudo-)formalisatie van klinische richtlijnen 

• Stap 4 – Bepalen informatieblokken en informatiebronnen, ontwerpen van informatiemodel 

• Stap 5 – Keuze technologie, tool(s) en proces 

• Stap 6 – Ontwerp en ontwikkeling Proof of Concept beslissingsondersteunend systeem 
 
De stappen worden in de volgende sub-paragrafen kort toegelicht met daarbij het beoogde resultaat van elke 
stap. 

 Validatie en verificatie 

Het continu valideren en verifiëren is van essentieel belang om tot een goed ontwerp te kunnen komen. 
Daarom is dit binnen mijn jaarproject geen losstaande stap (zoals wel wordt gesuggereerd in de door de 
opleiding aangeboden ontwerpcyclus – zie Figuur 4), maar zal dit een continu proces zijn. Per onderstaande 
stap zal er informatie worden verzameld, zal dit worden verwerkt in nieuwe versies van proces-platen, 
informatie-modellen en/of de PoC. De gewijzigde versies zullen worden besproken met de desbetreffende 
stakeholders om deze te verifiëren en valideren. Op basis van de feedback zullen, indien nodig, de ontwerpen 
worden aangepast en verbeterd.  
 
Implementatie in de praktijk 
Het overstijgende doel van het Máxima is om het gebruik van richtlijnen in het Máxima te optimaliseren, door 
deze te standaardiseren en formaliseren in een CIR en waar mogelijk te implementeren in een 
beslissingsondersteunend systeem. Niet alleen de implementatie maar ook het meten van het effect daarvan 
op de zorg is belangrijk om te bepalen of de CIR en het BOS inderdaad de artsen ondersteunen bij het op 
efficiëntere wijze maken van keuzes met meer vertrouwen. Ook zou je dan willen meten of de artsen door 

Projectvraag
Functionele specificatie 

(PvE)
Programma van Eisen Analyse / concepten

Ontwerpkeuze
Systeemontwerp 

(testen)
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Figuur 4 - Ontwerpcyclus (Opleiding Klinische informatica) 
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inzet van de richtlijn zich beter aan de richtlijn houden en willen onderzoeken als zij daarvan afwijken waarom 
dat zo is. Daarvoor zou een nulmeting (bijvoorbeeld door richtlijn critiquing toe te passen op de historische 
data) gedaan moeten worden om de huidige situatie in kaart te brengen en één of meerdere metingen na 
implementatie van de BOS. Dit zal onderdeel zijn van de LATER use case, maar ligt buiten de scope van het 
jaarproject.  

 Stap 1 – Onderzoeken mogelijkheden voor standaardisatie en formalisatie klinische richtlijnen 

Op basis van literatuuronderzoek en (semi-)gestructureerde interviews wordt er onderzocht wat er al mogelijk 
is op vlak van CIRs en beslissingsondersteuning. Daarbij wordt er vooral gekeken naar de technische 
mogelijkheden en tools die er beschikbaar zijn.  
Daarnaast wordt er een lijst opgesteld (mede op basis van literatuur) van technische requirements waar de tool 
aan zou moeten voldoen.  
 
Beoogd resultaat:  

• Inzicht in proces om klinische richtlijnen te vertalen naar computer interpreteerbare richtlijnen 

• Inzicht in beschikbare talen / standaarden voor het creëren van computer interpreteerbare richtlijnen 

• Inzicht in tools voor het creëren van computer interpreteerbare richtlijnen 

• Inzicht in lessons-learned / take home messages om mee te nemen in eigen ontwerpproces 

• Input voor functionele en technische requirements 
 
Beoogde validatie- en verificatie-aanpak: 

• Bespreken resultaten en gedachtegang op basis van de literatuur met betrokken stakeholders 

 Stap 2 – In kaart brengen van de organisatie en zorgprocessen 

Verwerking van informatie werkt het beste als juiste informatie, op het juiste moment in de juiste context 
beschikbaar wordt aangeboden. Dit geldt ook op vlak van beslissingsondersteuning . Het is daarom van belang 
goed te begrijpen hoe het zorgproces in elkaar steekt en te begrijpen op welke manier het 
beslissingsondersteunend systeem het beste ingezet kan worden.  
 
Om beter zicht te hebben op het (globale) zorgproces worden de volgende onderdelen in kaart gebracht: 

• Globale analyse van zorgproces (komen tot een diagnose, behandeling en nazorg) 
• Analyse t.a.v. cytostatica-proces (één van de belangrijkste processen in het Máxima, voor nu buiten 

scope: radiotherapie-proces, chirurgie-proces, SCT-proces) 
• Analyse van huidige zorgproces op de LATER-poli (IST) en gebruik richtlijnen daarbij 
• Gewenst zorgproces op de LATER-poli (SOLL) op basis van interviews en gebruik richtlijnen daarbij 

 
Van de processen op de LATER-poli wordt een proces-plaat opgeleverd, die gebruikt wordt als praatplaat in het 
vervolg van het project. Daarnaast worden in deze stap ook de functionele requirements gedefinieerd t.a.v. 
gebruik computer interpreteerbare richtlijnen en het beslissingsondersteunend systeem. 
 
Beoogd resultaat: 

• Schematische overzichten van het zorgproces 

• Input voor de functionele requirements van het BOS 
 
Beoogde validatie- en verificatie-aanpak: 

• Verschillende versies van de uitgeschreven / uitgetekende processen voorleggen en bespreken met de 
betrokken stakeholders / deelnemers klankbordgroep 

 Stap 3 – (Pseudo-)formalisatie van klinische richtlijnen 

Om richtlijnen te vertalen van een natuurlijke (leesbare) taal naar een formele (computer interpreteerbare) 
taal wordt in het project pseudo-formalisatie toegepast om de vertaling stapsgewijs (en zo traceerbaar) te 
kunnen maken. Zodra er een keuze is gemaakt in een formalisatie taal, zal een deel van de richtlijn ook vertaald 
worden in die taal.  
 
Beoogd resultaat: 

• Inzicht in de te nemen stappen 
• Inzicht in eventuele knelpunten bij het vertalen 
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• Inzicht in de nodige stakeholders 
• (Pseudo-)formalisatie van de richtlijn 
 

Beoogde validatie- en verificatie-aanpak: 

• Toepassen van gekozen stappen in de praktijk, d.w.z. daadwerkelijk de richtlijn (pseudo-)formaliseren 

• Uitvoeren en bespreken met datamanager 

• Uitvoeren en bespreken met richtlijn-ontwikkelaar 

• Uitvoeren en bespreken met zorgverlener 

 Stap 4 – Bepalen welke data-elementen, informatiebouwblokken en informatiebronnen er 
nodig/beschikbaar zijn  

Na het in kaart brengen van de zorgprocessen en gebruik van richtlijn(en) daarbij, wordt er vastgesteld welke 
beschikbare data-elementen, informatiebronnen en -bouwblokken er nodig zijn om de 
beslissingsondersteuning op basis van de LATER-richtlijnen te kunnen bieden. Hiervoor worden een aantal 
klinische richtlijnen geanalyseerd. De geïdentificeerde data-elementen en informatiebouwblokken vormen de 
kennisbron voor verdere invulling van het systeem. 
 
Beoogd resultaat: 

• Inzicht in de belangrijkste informatiebronnen 
• Inzicht in de beschikbare informatiebouwblokken 
• Inzicht in de nodige informatiebouwblokken 
• Inzicht in de beschikbare data-elementen 

 
Beoogde validatie- en verificatie-aanpak: 

• Valideren en identificeren geïdentificeerde informatiebouwblokken en -bronnen met datamanager  

• Verificatie met zorgverlener / richtlijn-ontwikkelaar 

 Stap 5 – Keuze technologie, tool(s)n en proces 

Op basis van de output van de eerdere stappen wordt er een keuze gemaakt voor verdere inrichting van de 
tool en technologie die daarbij gebruikt zal worden. 
 
Beoogd resultaat 

• Keuze in een technologie om de richtlijn te vertalen CIR 
• Keuze in proces om de richtlijn te vertalen 
• Keuze in nodige tools om de richtlijn te vertalen 
• Keuze in de technologie om de PoC te ontwikkelen 

 
Beoogde validatie- en verificatie-aanpak: 

• Bespreken keuze met projectgroep en deelnemers klankbordgroep 

 Stap 6 – Ontwerpen en ontwikkeling Proof of Concept beslissingsondersteunend systeem 

In deze stap wordt een PoC van de tool ontworpen en ontwikkeld. 
 
Beoogd resultaat: 

• Vertaling van een gedeelte van de richtlijn naar een CIR 
• Technisch ontwerp van de BOS 
• Ontwikkeling van de PoC 
• Verificatie en validatie van de PoC 

 
Beoogde validatie- en verificatie-aanpak: 

• Ontwikkelen van de PoC 

• Ontwikkelen van CIR  

• Testen van CIR in editor tool (indien beschikbaar) 

• Genereren van advies op basis van (fake) patiëntendata en de CIR 

• Controleren gegenereerde advies met verwachtte uitkomst 
 

In Figuur 5 staat de globale planning van de verschillende stappen binnen mijn jaarproject weergegeven.  
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In Figuur 6 staat de Product Breakdown Structure voor de verschillende van mijn jaarproject weergegeven. Het 
resultaat van de bovenstaande stappen wordt in de volgende hoofdstukken besproken. 

2.3  Risicomanagement 

Gedurende het project zijn de risico’s voor het project bijgehouden in een risico-logboek. Per risico is een 
inschatting gemaakt van de kans dat het risico kan voorkomen en de ernst van het risico. Per kans en ernst is 
een score gegeven aan het risico op schaal van 1 (kleine kans / niet ernstig) tot 3 (grote kans / zeer ernstig). Per 
risico is vervolgens de prioriteit score berekend: prioriteit = kans * ernst. Ook zijn er beheersmaatregelen 
opgesteld en zo nodig afgestemd met de opdrachtgever / stuurgroep. 
 
Een overzicht van de geïdentificeerde risico’s is opgenomen in Bijlage 1 – Risico-inventarisatie. Hieronder zijn 
enkele van risico’s uitgelicht: 
 

• Een risico aan het begin van het jaarproject was het niet kunnen vinden van voldoende draagvlak voor 
het opstellen van de informatiemodellen en onderzoeken naar de mogelijkheden voor formalisatie 
van de richtlijnen. Dit risico heb ik verholpen door op te zoek te gaan naar een use case dat van meer 
draagvlak kon genieten: De LATER use case. 

• Een ander risico van het project was het hebben van onvoldoende tijd voor het ontwikkelen van een 
Proof of Concept. Dit probleem heb ik verholpen door verschillende stappen parallel te laten lopen: 
stap 3 & 4 parallel aan 5 &6.  

• Een derde risico voor het project is dat er mogelijk onvoldoende kennis is van het ontwikkelen van 
medische software in het Máxima. Om dit te voorkomen wordt er ingezet op (zelf)scholing binnen het 
team en opzet van een kwaliteitssysteem waarbinnen medische hulpmiddelen ontwikkeld kunnen 
worden. Kennis hierover is niet alleen relevant voor de LATER use case, maar ook voor andere 
onderzoeken die in het centrum worden uitgevoerd met betrekking tot medische hulpmiddelen en 
boordeling ervan.  

• Een ander risico binnen de LATER use case is dat zorgverleners en survivors de 
beslissingsondersteunende tool niet zullen accepteren. Dit risico proberen wij te voorkomen door 
zorgverleners en survivors al vroegtijdig in het ontwikkel-traject te betrekken en toe te werken naar 
een Minimum Viable Product (MVP) waarmee al snel in de zorg ervaring opgedaan kan worden met 
het BOS.  
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Figuur 5 - Globale Planning Projectstappen 
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3 Achtergrond 
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3.1 Het Prinses Máxima Centrum 

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is een zorg- en onderzoekscentrum waar zorg en research 
nauw met elkaar verbonden zijn. Alle kinderen met (verdenking op) kinderkanker worden sinds 2018 
behandeld in het Máxima. Bij ongeveer 600 kinderen in Nederland wordt jaarlijks de diagnose kinderkanker 
vastgesteld. Helaas overlijdt gemiddeld nog steeds één op de vier van deze kinderen aan deze ziekte. [16] 
Kinderen die kanker overleven, zogenaamde survivors, worden na hun behandeling nog blijvend gemonitord en 
– bij late effecten – behandeld op de LATER-poli voor de rest van hun leven. 

 Organisatie view 

In Figuur 7 is het organogram opgenomen van het Prinses Máxima Centrum. De zorg-tak binnen het centrum 
bestaat uit vier klinische afdelingen: solide tumoren (SO), neuro-oncologie (NO), hemato-oncologie (HO) en 
Quality of Life (met daarbinnen de LATER-polikliniek). Daarnaast zijn er drie ondersteunende afdelingen zorg: 
de apotheek, het diagnostisch laboratorium, verpleegkundige team, het planning team en het trial- en 
datacentrum. Tot slot zijn er meerdere discipline-groepen die afdelings-overstijgend werken op de klinische 
afdelingen. [17] 
 
Figuur 8 toont het organisatiemodel waarbij de focus ligt op elementen binnen de organisatie die belangrijk zijn 
voor het proces dat verder in dit document is uitgewerkt. In het figuur is duidelijk te zien dat de zorg opgedeeld 
kan worden in klinische zorg en poliklinische zorg. De kinderoncoloog kan een rol spelen in zowel de kliniek, de 
reguliere polikliniek als de LATER-polikliniek. Ook is duidelijk zichtbaar dat de LATER-arts en Datamanager een 
rol spelen op polikliniek. 

 
Figuur 7 - Organogram Prinses Máxima Centrum – uit Jaarverslag 2020 [17] 
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 Functiemodel 

Figuur 9 toont het functiemodel van de organisatie. In het figuur zijn de belangrijkste functies opgenomen die 
bij de zorg in het Máxima horen. De zorg in het centrum bestaat onder andere uit de volgende functies: de 
behandeling van de patiënt, de verpleging van de patiënten, diagnostiek van de aandoening bij een patiënt, 
administratie rondom zorg van de patiënt, management / organisatie van zorg het en overig onderzoek 
rondom de patiënt en haar populatie. De behandeling kan opgesplitst worden in klinische behandeling en 
poliklinische behandeling, waarbij de poliklinische zorg onder andere gevormd wordt door de LATER-
behandeling. In dit document ligt de focus met name op de LATER-behandeling. Soms zullen er vanuit een 
hoger niveau (Behandeling) ook zaken in ogenschouw genomen worden.  

3.2 Doelstellingen van het centrum 

Het Prinses Máxima Centrum heeft als missie om ieder kind met kanker te genezen, met optimale kwaliteit van 
leven. [16] Daarnaast heeft het Máxima als doel om een ‘research hospital’ te zijn waarbij onderzoek en zorg 
een ‘twee-eenheid’ vormen en wetenschappelijk onderzoek optimaal geïntegreerd is in de zorg en innovatie 
bevordert. Dit is vormgegeven binnen de het ‘Máxima Comprehensive Childhood Cancer Center’(M4C), waarbij 
door klinisch onderzoekers, kinderoncologen en anderen voortdurend gewerkt wordt aan nieuwe richtlijnen en 
methodieken op basis van de meest recente studies en technieken. [9] 
Uitgangspunt voor het kunnen bereiken van de missie van het Máxima is dat alle patiënten de beste 
behandeling kunnen krijgen én dat het Máxima kan bijdragen aan het verbeteren ervan. Daarom worden veel 
behandelingen in studieverband aangeboden. Regelmatig worden er biologische subtypen tumoren ontdekt die 
hun eigen toegesneden intensieve klinische richtlijnen vereisen. [9] Deze klinische richtlijnen worden dan 
(op)nieuw opgesteld.  
Het Máxima heeft ook als doel om op te treden als internationaal expertisecentrum op gebied van 
kinderoncologie. Zij wil ook de kinderen die in andere landen aan kanker lijden een zo’n groot mogelijke kans 
geven om te genezen met optimale kwaliteit van leven. Daarom wordt er nauw samengewerkt en 

 
Figuur 8 - Organisatiemodel 
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internationaal kennis gedeeld met partnerinstellingen op vlak van research en zorg in onder andere Duitsland 
en partnerinstellingen in ontwikkelingslanden via het outreach programma. [9, 18] 
Daarnaast is het Máxima ook een opleidingsinstelling. Kennisdeling en scholing binnen het vakgebied is daarom 
zeer van belang. Het Máxima heeft een eigen Academy van waaruit zorgmedewerkers worden opgeleid.  

3.3 Diagnose  

Zodra kinderen met verdenking op kanker in het Prinses Máxima Centrum komen, worden zij onderzocht op de 
mogelijke aandoening. Bij binnenkomst krijgen zij een hoofdbehandelaar toegewezen die het kind gedurende 
het hele verdere proces in behandeling heeft. Deze stelt de mogelijke diagnose, die – nadat alle nodige tests 
zijn uitgevoerd – wordt vastgesteld tijden een multidisciplinair overleg (MDO) – de zogenaamde tumorboard. 
Deze overleggen vinden, per discipline, in het Máxima tenminste wekelijks plaats. In datzelfde overleg wordt 
ook het behandelplan vastgesteld. Een behandelplan is de aan de patiënt toegewezen variant van het meest 
passende behandelprotocol of onderzoeksprotocol op basis van de diagnose. Figuur 10 geeft een overzicht van 
de verschillende typen kanker waarvoor patiënten in het Máxima in 2020 zijn behandeld. 

3.4 Locatie van de behandeling 

De behandeling van kinderen en jongeren tussen de 0-18 jaar is vaak een langdurig en complex proces, dat veel 
uiteenlopende expertises vereist. Doorlopend wordt er tussen de verschillende disciplines afgestemd wanneer 
en hoe verschillende onderdelen van de behandeling uitgevoerd moeten worden, dit omvat onder andere 
chirurgie, radiotherapie, stamceltransplantatie, supportive care, pijnbestrijding en/of chemotherapie.  
Tot voor kort was de behandeling van kinderen met kanker verspreid over acht centra in Nederland, sinds 2018 
worden alle kinderen met (verdenking op) kinderkanker behandeld in het Máxima. Eén van de voornaamste 
redenen voor de centralisering was dat kinderen zo gezien zouden worden door de kinderoncoloog met de 
meeste expertise van het betreffende kankersoort en niet meer afhankelijk zou zijn van de locatie van de 
dichtstbijzijnde kinderoncoloog. Een andere reden was dat nieuwe kennis zo sneller in de praktijk toegepast 
zou kunnen worden, met de gedachte: het implementeren van een nieuwe (vorm van) behandeling kost meer 
tijd in acht centra dan in één. 
Om onnodig reizen te voorkomen, wordt – waar mogelijk – de behandeling uitgevoerd in samenwerking met 17 
shared care centra dichter bij de kinderen en hun ouders thuis, de kinderoncologen in het Máxima blijven 
daarbij hoofdbehandelaar. [19] Bij de start van de behandeling en voor bepaalde onderdelen van de 
behandeling (bijvoorbeeld intensieve chemotherapie) verblijven kinderen in het Máxima op een zogenaamde 
ouder-kind eenheid (OKE). 
Ook na de behandeling van kanker worden survivors gemonitord en behandeld op de LATER-polikliniek in het 
Máxima.  

 
Figuur 9 - Functiemodel 
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 De LATER-Polikliniek 

Er zijn in Nederland meer dan 12000 mensen die kanker op jonge leeftijd hebben overleefd. De kans dat zij last 
krijgen van de gevolgen van (de behandeling van) kanker op jonge leeftijd hangt af van het soort kanker en de 
behandeling. 70% heeft last van één of meer gezondheidsproblemen als gevolg van de (behandeling van) 
kinderkanker, de zogenaamde LAngeTERmijneffecten (LATER). Het is de ambitie van het Máxima om ieder kind 
met kanker te genezen, met optimale kwaliteit van leven. De zorg houdt daarom niet op na het einde van de 
behandeling. Voor controle en nazorg is er om die reden de LATER-polikliniek ingericht. Survivors 
(overlevenden van kinderkanker) blijven hier in principe voor de rest van hun leven onder controle. Bedoeling 
is dat eventuele late gevolgen in een vroeg stadium worden ontdekt en behandeld. [20]  
Voorheen waren er meerdere LATER-poli’s verspreid over Nederland. De meeste daarvan zijn samengegaan in 
de LATER-poli van het Máxima na opening van het centrum.  Het Radboud Universitair Medisch Centrum en 
Leids Universitair Medisch Centrum hebben nog een eigen LATER-poli en werken onafhankelijk van de LATER-
poli van het Máxima. [21, 22] 
Op de LATER-polikliniek wordt ook wetenschappelijk onderzoek gedaan veelal in samenwerking met Stichting 
Kinderoncologie Nederland (SKION). [23] Sinds januari 2021 zijn een deel van de activiteiten en medewerkers 
van SKION samengegaan met het Máxima. 
 
Ook op de LATER-poli wordt er gebruik gemaakt van richtlijnen voor het bepalen en leveren van zorg. Sinds 
2010 wordt voor de LATER-zorg gebruik gemaakt van de “Richtlijn follow-up na kinderkanker – meer dan 5 jaar 
na diagnose”. De richtlijn is ontwikkeld door een landelijk samenwerkingsverband door de SKION LATER 
taakgroep (de LATER-poli’s waren toen nog verspreid over verschillende centra in Nederland) samen met 
verschillende specialisten. [24] 
Deze richtlijn wordt in 2021 herzien op basis van de internationale PanCareFollowUp aanbevelingen-richtlijn in 
het kader van het Europese PanCareFollowUp project. [10, 25, 26] en zal daarna nog regelmatig geüpdatet 
worden, net als andere klinische richtlijnen. 

 Klinisch redeneren 

Het nemen van beslissingen is één van de belangrijkste taken van een zorgverlener. Immers, een goede 
beslissing is een noodzakelijke voorwaarde voor goede zorg. Zij doen dit vaak “op gevoel” / onbewust. Continu 
analyseren zij (onbewust) de voor hen beschikbare data, combineren dit met nieuwe data (bijvoorbeeld 

 
Figuur 10 - Verspreiding typen kanker (2020) – Prinses Máxima Centrum  
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resultaten van nieuwe metingen) tot informatie, maken op basis daarvan een inschatting en nemen een besluit 
(bijv. keuze in behandeling). Dit proces heet klinisch redeneren.  
Klinisch redeneren is “Het continue proces van gegevensverzameling en analyse gericht op de vragen en 
problemen van een individu en diens naasten in relatie tot ziekte en gezondheid” [27] Zorgverleners (artsen en 
verpleegkundigen) passen deze handeling dagelijks toe. Klinisch redeneren is een denkproces, waarbij gegeven 
informatie (input – bijvoorbeeld klacht van patiënt), met aanvullende informatie (extra input - bijvoorbeeld 
aanvullend onderzoek) vertaald naar andere informatie (bijvoorbeeld diagnose) en waarop gehandeld wordt 
(interventie). Daarbij maken zorgverleners gebruik van ervaring, kennis én richtlijnen of onderzoeksprotocollen. 
Men definieert zeven stappen bij klinisch redeneren die doorlopen worden [27] : 

1. Oriëntatie, informatie verzamelen 
2. Risico-inschatting 
3. Vroegsignalering 
4. Probleemherkenning 
5. Interventie 
6. Monitoring 
7. Evalueren en vooruit kijken  

De stappen worden iteratief doorlopen. Bij wijzigingen in de beschikbare informatie worden de stappen 
opnieuw doorlopen. Vaak werken artsen samen in een multidisciplinair team, het denkproces wordt dan 
doorlopen met meerdere collega’s, bijvoorbeeld bij een multidisciplinair overleg. 

3.5 Beslissingsondersteunende systemen 

Regelmatig worden in het klinische redeneerproces besluiten genomen op basis van waarschijnlijkheden zoals 
ook omschreven door Owens en Sox in [28]. Beslismodellen kunnen helpen bij het uitwerken van richtlijnen en 
inzichtelijk maken voor eindgebruikers welke keuzes en bijbehorende waarschijnlijkheden er zijn. [28] Deze 
worden vaak geïmplementeerd in een beslissingsondersteunend systeem.  
 
Klinische beslissingsondersteunende systemen (BOS) kunnen helpen bij de informatievoorziening die nodig is 
om klinische beslissingen te nemen. Daarnaast kunnen deze systemen helpen met de kwaliteit van zorg te 
verhogen doordat advies op een eenduidige manier gepresenteerd worden. Belangrijk is dat de systemen 
daarbij goed aansluiten in het denk- en werkproces van de zorgverlener en deze niet belemmerd of vertraagd. 
 
Musen et al. onderscheiden drie varianten van BOS-en: 1) ondersteuning bij het ophalen van belangrijke 
informatie op basis van klinische context 2) bieden van patiënt-specifieke en situatie-specifieke aanbevelingen 
voor actie en 3) het presenteren van informatie die helpt bij het nemen van beslissingen. [29] 
Om een besluit of handeling te kunnen adviseren hebben de systemen meerdere vormen van informatie nodig: 

• Kennisbestand (bijv. een CIR) 

• (Gestructureerde) patiëntgegevens 
Hierbij geldt dat het systeem alleen zo goed is als de informatie die eraan beschikbaar wordt gesteld. Dus hoe 
groter het kennisbestand en hoe meer gestructureerde en betere data aan het systeem “gevoed” kan worden 
hoe beter deze in staat zal zijn (complexe) beslissingen te adviseren. Fouten in de registratie kunnen tot 
verkeerde BOS-adviezen leiden. Toch dient men terughoudend te zijn met de hoeveelheid aan informatie als 
dit getoond wordt aan de zorgverlener. [29] 

 Typering van beslissingsondersteunende systemen 

BOS-en kunnen op verschillende manieren getypeerd worden (op basis van het college over 
Beslissingsondersteunende systemen van Manon Kuilboer dat tijdens de opleiding is aangeboden): 

• Op basis van timing: 
o Feed forward: vooraf / tijdens het gebruik van het systeem, waarbij de BOS-advies geeft vóór 

het nemen van een besluit 
o Feedback: achteraf, na het nemen van een besluit 

• Manier van triggeren: 
o On-demand: het systeem geeft alleen advies indien hier actief om gevraagd wordt. Dit heeft 

als risico dat de gebruiker informatie / advies kan missen omdat deze zelf actief moet 
bekijken, maar als voordeel dat de gebruiker meer gevoel heeft controle te hebben over het 
systeem en de beslissingen. Daarnaast wordt de kans op alert fatigue verkleind.  

o Automated: het systeem geeft ongevraagd advies, vaak door middel van een melding. 
Belangrijk is de toon die daarbij gehanteerd wordt. Daarnaast is ook de hoeveelheid 
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meldingen van belang , een te veel aantal meldingen kan leiden tot alert fatigue, waarbij 
zorgverleners de meldingen niet meer lezen en gelijk wegklikken.  

• Omgang met missende data 
o Non-inquisitive: het systeem negeert missende data en gaat verder met geven van advies 
o Inquisitive: het systeem vraagt om missende data en gaat niet verder voordat dit is 

opgevoerd 

• Op basis van type motor [29, 30]: 
o Rule-based 

▪ Beslisregels 
o Ontologie-gedreven 
o Probabilistische systemen 

▪ Bayesiaanse modellen 
▪ Belief networks 
▪ Machine learning 

o Artificiële Neurale netwerken 
o Artificiële intelligentie 
o Support vector Machines 

• Op basis van inzicht in advies: 
o Uitleg hoe advies tot stand is gekomen in de termen van de zorgverlener  
o Systemen die dat niet kunnen
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4 Beslissingsondersteuning en de 
literatuur 
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4.1 Inleiding 

Om te onderzoeken wat de status was aan mogelijkheden en manieren voor aanpak en omzetten van 
natuurlijke-tekst richtlijnen naar computer interpreteerbare richtlijnen heb ik allereerst een literatuurstudie 
uitgevoerd. De uitkomsten van de studie zijn gebruikt als input voor verdere keuzes in het project.  

4.2 Methode 

Er is een PubMed zoekactie uitgevoerd om artikelen te vinden die het effect, de voor- en nadelen, tools en/of 
het beleid/te nemen stappen rondom het omzetten van papieren richtlijnen naar een CIR uiteenzetten. Er is 
daarbij gebruik gemaakt van de volgende zoekactie: 
 

“computer interpretable guidelines” OR “computer-interpretable guideline”   
 
Artikelen die gepubliceerd zijn tussen 01-01-2010 en 31-12-2020 zijn geïncludeerd in de studie. Alléén artikelen 
waarvan de titel en/of samenvatting beschikbaar was in het Nederlands of Engels zijn geïncludeerd. Indien niet 
de gehele tekst beschikbaar was via PubMed, de TU Eindhoven VPN of door middel van een zoekactie via 
Google search engine / Google Scholar, werd het artikel geëxcludeerd. Alle artikelen werden eerst beoordeeld 
op basis van titel en samenvatting. Artikelen vielen af indien deze niet gingen over: 

• Omzetten van papieren richtlijnen naar CIRs 

• Het toepassen van CIRs 

• Methode, manier van aanpak, architectuur, framework voor ontwikkelen, beheren of gebruik van CIRs 

• Effecten door toepassen van CIRs 
 
Na het scannen op basis van de titel en samenvatting las één onderzoeker (de trainee) de volledige tekst. De 
resultaten van de studie zijn terug te vinden Bijlage 2 – Resultaten literatuurstudie van dit document.  

4.3 Discussie 

 Samenvatting van de resultaten 

Het literatuuronderzoek resulteerde in 45 artikelen, waarvan er 38 geïncludeerd werden in het onderzoek. Het 
resultaat bestaat uit en overzicht van frameworks, tools, architecturen, modellen, stappen en criteria welke 
gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling en gebruik van computer interpreteerbare richtlijnen.  
Duidelijk is dat de inzet van CIRs al bijna 30 jaar onderzocht wordt, maar veelal beperkt is gebleven tot inzet 
van de talen binnen onderzoek en daarmee dus meer lijkt te hebben opgeleverd op vlak van informatica dan 
voor de zorg. Er is daarom meer onderzoek nodig naar het effect van inzet van BOS op outcome van zorg.  
Over de jaren heen is er een veelvoud aan formalisatie talen en frameworks ontwikkeld om formalisatie van 
richtlijnen in CIRs te ondersteunen. Het maken van een keuze voor één van de formele talen wordt gedreven 
door de eisen die er gesteld worden aan het gebruik ervan. Er is daarom gekeken naar het beoogde gebruik, 
wensen en eisen aan de CIRs. 
Opvallend is dat veel van de onderzoeken zich beperkten tot een onderzoeksetting en maar weinig 
frameworks/tools daadwerkelijk voor de praktijk zijn ontwikkeld of worden gebruikt. Voorbeelden van 
projecten waar deze wel in de praktijk zijn gebracht is het MobiGuide project [31-33] en Gaston [34]. 

 Beperkingen van het onderzoek 

Het literatuuronderzoek beperkte zich tot artikelen die beschikbaar waren via de PubMed search engine. 
Daarbij werd alleen gezocht naar de termen computer interpretable guidelines. Door te zoeken op aanvullende 
termen als clinical pathways, clinical/medical guidelines, decision support systems, knowledge representation, 
knowledge execution had dit waarschijnlijk geleidt tot meer zoekresultaten, zoals bijvoorbeeld ook het 
onderzoek van Gamba [35]. Toch denk ik dat de gebruikte zoekactie voldoende resultaten bood om inzicht te 
krijgen in de mogelijke manieren van aanpak, voor- en nadelen, beschikbare talen en tools om papieren 
richtlijnen te vertalen naar CIRs. Mede doordat in deze review ook drie artikelen zijn geïncludeerd die zelf een 
review zijn op vlak van CIR en tools die daarbij gebruikt kunnen worden. Twee daarvan [36, 37] zijn recent 
uitgevoerd en [38] is één van de meest gerefereerde reviews.  

 Aanbevelingen en keuzes voor het Máxima 

Op basis van de resultaten van de literatuurstudie is hieronder een aantal aanbevelingen / mogelijkheden 
omschreven die meegenomen zijn als input voor het vervolg van het project, maar ook voor andere projecten 
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een bijdrage kunnen leveren. Er is voor gekozen om de aanbevelingen zo veel mogelijk op te bouwen volgens 
de opbouw van het interoperabiliteitsmodel van Nictiz [39], zodat er een duidelijke structuur zit in de 
aanbevelingen en voor welke laag deze gelden.  

4.3.3.1 Organisatie(beleid) 

Beheer van CIRs  
Voor de zorgverlener is het van belang dat bij het genereren van adviezen het inzichtelijk is op basis van welk 
onderdeel in de richtlijn en informatie een advies wordt gegenereerd. Het is daarbij belangrijk dat in de 
richtlijnen (zowel natuurlijke tekst als CIR) duidelijk de input en output parameters omschreven zijn. Ook helpt 
het als proces en tijdsaspecten (wanneer moet wat door wie uitgevoerd worden en wat zijn de bijbehorende 
(verwachte) uitkomsten?) helder omschreven zijn. 
CIRs worden veelal ontwikkeld op basis van bestaande natuurlijke tekst-richtlijnen en zijn daarmee – net als de 
natuurlijke tekst richtlijnen – aan verandering onderhevig. Om vertrouwen van zorgverleners in de CIRs te 
krijgen en behouden is het belangrijk dat wijzigingen in de richtlijn te onderscheiden zijn. CIRs zouden daarom 
beheerd moeten worden onder versiebeheer. Elke wijziging of groep wijzigingen leidt dan tot een nieuwe 
versie van de CIR. Hiervoor zou GIT software [40] gebruikt kunnen worden, waarbij het inzichtelijk is door wie, 
welke wijziging, wanneer is aangebracht, zoals ook González-Ferrer et al hebben gedaan. [41] GIT is een gratis 
en open source gedistribueerd versiebeheersysteem. [40] 
Daarnaast dient er een governance-structuur ingericht te worden waarin is vastgelegd wie eigenaar / 
verantwoordelijk is voor de verschillende stappen en onderdelen in het proces voor ontwikkelen van de CIRS, 
het wijzigen ervan en het beheer.  
 
Ontwerp-keuze LATER use case:  
Voor de LATER use case is ervoor gekozen om gebruik te maken van GIT voor het bijhouden van wijzigingen in 
de CIRs en code van de software. Daarmee wordt het voor eenieder inzichtelijk welke wijzigingen, wanneer, 
door wie zijn doorgevoerd. Ook in de software zal de nieuwe versie van de richtlijnen zichtbaar moeten zijn. 
Samenhang tussen leesbare vorm, CIRs en het BOS moet daarbij gelijk blijven. 
Ook zal er een governance-model ingericht moeten worden in overeenstemming met betrokken stakeholders. 

4.3.3.2 (Zorg)proces 

Juiste informatie, op het juiste moment, in de juiste context. 
Klinische richtlijnen worden ingezet om door middel van standaardisatie de kwaliteit van zorg te verbeteren. 
Het is daarbij van belang dat de juiste informatie, op het juiste moment, in de juiste context beschikbaar is. [42] 
Hoe meer het gebruik van de richtlijnen past in het zorgproces hoe natuurlijker het is om de adviezen in de 
richtlijnen te volgen. Door richtlijnen te formaliseren en om te zetten naar computer interpreteerbare 
richtlijnen wordt het mogelijk deze beter toe te passen in het zorgproces en om beslissingsondersteunende 
systemen te maken.  
Het is daarbij van belang éérst de volgende vragen te beantwoorden over de wijze van inzet en het aanbieden 
van informatie. Daarmee worden gelijk eisen gesteld aan de manier waarop (proces niveau) de informatie 
beschikbaar gesteld moet worden: 

• Wanneer moet informatie uit de richtlijnen gepresenteerd worden? Feedforward of feedback? 

• Op welke wijze moet de informatie beschikbaar gesteld worden? On-demand of automated? 

• Hoe moet er omgegaan worden met missende data? Non-inquisitive of inquisitive? 
 
Ontwerp-keuze LATER use case: 
Voor de LATER use case is er (nu) gekozen voor een feed-forward, on-demand, non-inquisitive systeem, waarbij 
de zorgverlener door een druk op de knop advies krijgt voor een te nemen besluit en waarbij de zorgverlener 
wordt geïnformeerd over missende informatie, maar waar niet actief om wordt gevraagd. Op deze manier sluit 
het BOS het beste aan op het huidige zorgproces en wordt daarmee de acceptatie-kans op ingebruikname van 
het systeem vergroot: De zorgverlener zoekt van tevoren adviezen op in de richtlijn (feedforward), op het 
moment dat hij/zij hier behoefte aan heeft (on-demand). Bij ontbrekende informatie wordt er nu niet actief om 
gevraagd (non-inquisitive) voordat de zorgverlener verder kan. Op die manier wordt het zorgproces niet 
geblokkeerd door het systeem. De zorgverlener kan wel zelf besluiten dat aanvullende informatie eerst nodig is 
alvorens verder te kunnen, maar dat is dan een keuze van de zorgverlener zelf.  
Het is goed mogelijk deze keuze op termijn wijzigt. Zo kan het bijvoorbeeld interessant zijn voor zorgverleners 
om ook feedback op gemaakte keuzes en op basis van outcome data te ontvangen. Zij moeten hier dan wel 
voor open staan. Dit zal tijdens en na de implementatie van het BOS blijken.  
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Vertalen richtlijn 
Voor het stapsgewijs vertalen van de richtlijnen van natuurlijke tekst naar computer interpreteerbare 
richtlijnen is verstandig een stapsgewijze methode aan te houden zoals ook is gedaan door Nan et al. [43], Choi 
et al. [44] en González-Ferrer et al [41]. 
Richtlijnen zijn niet altijd even eenduidig te interpreteren. Verschillende auteurs adviseren om de CIRs te 
ontwikkelen op hetzelfde moment dat de richtlijnen geschreven worden. [45-47] In de CIRs/software moeten 
in- en output parameters, criteria, afkapwaarden, acties e.d. expliciet uitgeschreven worden om op het juiste 
moment de juiste acties uit te voeren. Als de code van de CIRs tegelijkertijd met de richtlijnen geschreven 
wordt zullen onduidelijkheden direct naar voren komen en zullen de auteurs van de richtlijnen zo gedwongen 
worden dit vroeg explicieter te maken in de richtlijnen en niet pas achteraf. Zo wordt de complexiteit bij het 
schrijven verminderd. [48] Het GLIA-instrument zou kunnen helpen bij vaststellen van mogelijke 
belemmeringen. [47] 
 
Ontwerp-keuze LATER use case: 
Voor de LATER use case is ervoor gekozen om een stapsgewijze methode te hanteren voor de vertaling van een 
natuurlijke tekst richtlijn naar de CIR. Daarmee blijft het vertaalproces overzichtelijk en traceerbaars. Gekeken 
wordt nog of de in de literatuur gesuggereerde stappen volstaan. Er is er voor gekozen de vertaling te doen 
met een multidisciplinair team, zoals voorgesteld door González-Ferrer et al [41].  
Daarbij zal in ieder geval de richtlijn opgesplitst worden in delen. De delen zullen eerst pseudo-geformaliseerd 
worden door de klinisch informaticus i.o. en datamanager, om vervolgens te bespreken met één of meerdere 
artsen. Op basis van de feedback zullen er aanpassingen doorgevoerd worden, waarna de richtlijn vertaald zal 
worden naar de formalisatie-taal. Er zal ook aangesloten worden bij vertaling van de internationale Engelst-
talige richtlijn, naar de Nederlandstalige, lokale richtlijn, om zo al zo vroeg mogelijk in het vertaal-proces 
betrokken te zijn en te kunnen bijdragen aan het expliciet maken van de richtlijn en de bijbehorende input en 
output waarden, nodig om de vertaling naar de CIR te kunnen maken.  
Met het projectteam en de klankbordgroep zal worden afgestemd of het GLIA-instrument van toegevoegde 
waarde is binnen het proces.  
 
Gebruik NLP voor vertalen CIRs 
Het proces van schrijven van richtlijnen en deze omzetten naar CIRs kost veel tijd. Het tot stand komen van de 
richtlijnen en consensus krijgen over de inhoud kost daarin het meeste tijd. Het omzetten van tekstuele 
richtlijnen naar CIRs kan versneld worden door inzet van Natural Language Processing (NLP) technieken zoals 
onder andere voorgesteld door [49]. Technieken op dit vlak zijn echter nog beperkt beschikbaar en ingezet.  
 
Ontwerp-keuze LATER use case: 
Er is ervoor gekozen om NLP niet in te zetten binnen het project, wegens de huidige beperkingen in de 
technologie. Verwachting is dat dit daardoor voor vertraging van het project zal zorgen, omdat er dan extra 
ontwikkeling nodig is. Wel is er besloten dit te blijven monitoren en mogelijk in de toekomst deze 
functionaliteit wel toe te voegen als de technologie verbeterd is. 

4.3.3.3 Informatie 

Inzichtelijk maken en toevoegen van weging 
Voor acceptatie van het BOS is het van belang dat het voor zorgverleners inzichtelijk is op basis van welke 
informatie en onderdelen in de CIR een advies of melding gegeven wordt. De gebruiker van het BOS kan deze 
informatie gebruiken om voor zijn/haar gevoel in te schatten of het BOS een juist advies geeft óf dat er nog 
informatie ontbreekt. Door deze informatie te tonen kan het vertrouwen in het BOS vergroot worden.  
Door adviezen te voorzien van wegingen (eventueel afhankelijk van context) kan er een prioriteit worden 
gegeven aan de adviezen binnen dezelfde richtlijn.[38, 41, 49-52] Gebruik van weging over meerdere richtlijnen 
heen is ook mogelijk, maar complexer. Zie daarvoor het “Toepassen van meerdere richtlijnen” onder 4.3.3.5 IT-
infrastructuur. 
 
Ontwerp-keuze LATER use case: 
Voor de LATER use case is het van belang dat het inzichtelijk is op basis van welke informatie een advies wordt 
gegenereerd. Dit moet ondersteund kunnen worden door de CIR. 
Voor de LATER use case is ervoor gekozen om de mogelijkheid voor het toevoegen van een weging mee te 
nemen in de keuze voor een formalisatie-taal omdat het kunnen prioriteren van adviezen een wens is.  
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Ondersteuning standaarden  
Om CIRs te kunnen delen is het van belang dat er bij de ontwikkeling van de CIRs gebruik wordt gemaakt van 
(internationale) standaarden zodat de richtlijnen ook goed ondersteund kunnen worden door andere systemen 
en instellingen om zo interoperabiliteit te bereiken. Daarbij moet gedacht worden aan gebruik van onder 
andere SNOMED CT, LOINC, ICD-10, ICD-Ov3 en – indien beschikbaar – gebruik van ontologieën voor 
representatie van tijd, proces en onderlinge afhankelijkheden tussen concepten.   
 
Ontwerp-keuze LATER use case: 
Voor de LATER use case is het voornemen om een formalisatie-taal te kiezen waarbij gebruik van/mapping met 
andere standaarden en ontologieën mogelijk is 

4.3.3.4 Applicaties 

De applicatie-laag heeft betrekking op informatiesystemen. De beschikbaarheid en gebruik van de applicaties 
voor CIRs is afhankelijk van de gekozen CIR-formalisatie taal. De voor betrokken zorgpartijen relevante 
informatiesystemen zijn situatie afhankelijk en daarom niet uit de literatuur te halen. De literatuur bood wel 
inzicht in hoe kennis, logica en informatie vastgelegd en gedeeld zou kunnen worden tussen de verschillende 
systemen. 
 
Delen van CIRs en mogelijke standaarden 
Door CIRs zo te ontwikkelen dat deze te delen zijn met andere systemen of instellingen kan de investering die 
er gedaan moet worden beter worden verantwoord (hogere baten) en de investering eventueel gedeeld 
worden. Zo ontstaat er een vorm van eenmalige registratie, meervoudig gebruik.  
Standaard informatiemodellen, zoals openEHR archetypes en guidelines ondersteunen het delen van zorg- en 
CIR-data tussen verschillende organisaties en kunnen omgezet worden naar HL7 Fast Healthcare 
Interoperability Resources (HL7 FHIR) die steeds breder ondersteund wordt. [43] 
Voor het Prinses Máxima Centrum is het delen van CIRs interessant omdat het Máxima een internationale 
positie heeft op het gebied van kinderoncologie en deze graag wil versterken. Daarbij gaat zij samenwerkingen 
aan met andere (inter)nationale instellingen. Daarnaast werkt het Máxima al met Shared Care Centra in 
Nederland en internationale outreach centra die ook gebaat kunnen zijn bij betere implementatie van de 
richtlijnen door deze te embedden in het werkproces binnen beslissingsondersteunende systemen. Het kunnen 
delen van CIRs met andere instellingen zou het Máxima kunnen helpen haar internationale positie te 
versterken. CIRs zouden daarbij beschikbaar gesteld kunnen worden via API’s als een Knowledge as a Service 
waarbij het Máxima (of een andere internationaal erkende partij) de CIRs beheerd, iets wat ook door Iglesias et 
al. wordt voorgesteld. [53] 
 
Ontwerp-keuze LATER use case: 
Voor de LATER use case is het voornemen om een formalisatie-taal te kiezen waarmee het delen en publiceren 
van de CIR mogelijk, zo veel mogelijk volgens internationale standaarden. Indien mogelijk zal hiervoor een 
Knowledge as a Service model voor opgesteld worden.  
 
Taal en ontologieën 
Uit de literatuur is gebleken dat er meerdere formalisatie talen beschikbaar zijn voor vastleggen van de 
beslislogica en het creëren van beslisregels. Tabel 1 geeft de in de literatuur genoemde formalisatie 
talen/frameworks weer.  
Talen die meer dan vier keer zijn genoemd (Arden syntax, openEHR GDL, GLIF3, Asbru, GLARE, PROforma, 
SAGE, EON, OWL+SWRL, UML) zijn nader onderzocht. De verschillende talen staan niet op zichzelf maar zijn 
veelal ook afhankelijk van het beschikbare ecosysteem (beschikbare editing tools, vendors, community) 
eromheen. Indien slechts één partij de taal lijkt te ondersteunen is dit een risico voor de interoperabiliteit maar 
ook ondersteuning en gebruik van de taal op lange termijn.  In het huidige tijdperk is een platform / website 
waar de specificaties, handleidingen, forum van een taal te vinden zijn de meest gangbare vorm van publicatie 
en representatie van een dergelijk ecosysteem. Slechts voor vijf van de talen (Arden Syntax, openEHR GDL, 
PROforma, OWL+SWRL, UML) kon een dergelijk actief en open ecosysteem gevonden worden.  
 
Bij het maken van de juiste CIR-taal is het van belang om daarbij na te denken over het proces waarbinnen het 
beslissingsondersteunend systeem gebruikt zal worden. Indien het de bedoeling is dat de zorgverlener 
ondersteund wordt tijdens de workflow, meldingen ontvangt en ondersteund wordt op basis van verandering 
in tijd of triggers (wijziging in data) zal men moeten kijken naar temporale / planningsgerichte talen. 
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Tabel 1 - In de literatuur geïdentificeerde CIR-formalisatie talen 

 
Ontwerp-keuze LATER use case: 
Zoals eerder vastgesteld is ervoor gekozen om (voorlopig) een on-demand systeem te gebruiken, waarbij de 
zorgverlener bepaalt wanneer hij/zij het advies wil ontvangen. Op basis van die keuze is het niet nodig om op 
dit moment voor een formalisatie-taal te kiezen die temporele en workflow ondersteuning biedt. Toch is het 
reëel om te bedenken dat deze wens in de toekomst kan wijzigen en men wel meer behoefte heeft aan 
ondersteuning in het zorgproces, óf elders in het Máxima. Bij het maken van een keuze voor een formalisatie-
taal is daar rekening mee gehouden. 
Bij het maken van een keuze voor de geschikte formalisatie-taal is er gebruik gemaakt van de criteria die 
opgesteld zijn door Iglesias et al. [68] Daarnaast zijn de architectuurprincipes van het Máxima gevolgd, zo veel 
mogelijk gebruik maken van: Cloud-first, open API’s, open-source. Tot slot moest er een actief ecosysteem of 
community zijn, die het gebruik van de taal, interoperabiliteit en tools ondersteunen. Daarmee is het ontwerp 
meer toekomstbestendig. In lijn met Iglesias et al. [68] is er ook de keuze gemaakt dat het mogelijk moet zijn 
om kennis, proces, data, informatie zo veel mogelijk van elkaar te scheiden bij het ontwikkelen en 
implementeren van CIRs. Daarmee wordt de uitwisselbaarheid en beheer van de CIRs eenvoudiger en is de 
opbouw van kennis minder afhankelijk van de technische implementatie. Proces-georiënteerde talen zoals 
PROForma vielen daardoor af omdat in deze talen de drie vlakken (kennis, proces, data) te veel met elkaar 
verweven zijn, zie ook Iglesias et al. [68] 

Taal/Framework Genoemd in artikel Aantal keer 
genoemd 

PROForma [36, 41, 46, 51, 52, 54-66] 18 

Asbru [32, 36, 38, 55, 56, 59-62, 64, 66] 11 

GLIF(3) [36, 42, 47, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 67] 10 

OWL/SWRL [36, 42, 46, 64, 67-70] 8 

Arden Syntax [36, 42, 63, 64, 68, 70] 6 

GLARE [36, 56, 58, 59, 64, 65] 6 

SAGE [32, 36, 55, 58, 61] 5 

openEHR [43, 55, 71, 72] 4 

UML [7, 44, 50, 67] 4 

GELLO [34, 36, 57, 63] 4 

EON [58, 60, 61, 63] 4 

GASTON [34, 36, 38] 3 

(Colored) Petri nets [36, 59, 60] 3 

GLEE [38, 63, 64] 3 

Fuzzy Cognitive Maps (FCM) [38, 42, 44] 3 

Guide [32, 58] 2 

Prodigy [58, 61] 2 

Hierarchical Planning Description 
Language (HPDL) 

[51, 59] 2 

Drools [34, 68] 2 

GEM [36, 38] 2 

Task network models [36, 65] 2 

FOL rules [36, 69] 2 

GPROVE [58] 1 

Health eDecisions [67] 1 

BPMN [59] 1 

Process Algebra [60] 1 

SparQL Inference Notation (SPIN) [68] 1 

SHACL (Shapes Constraint Language) [68] 1 

RIF [68] 1 

Activity Graphs [61] 1 

SEBASTIAN [63] 1 

PRODIGY [63] 1 
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Een andere belangrijke overweging die meespeelt in de keuze voor een formalisatie-taal is de ondersteuning 
van ontologieën/code-systemen (bijvoorbeeld SNOMED CT, ICD-10) om informatie op een gestructureerde 
manier vast te kunnen leggen en interpreteren. 
 
Op basis van de bovenstaande criteria is gekozen voor openEHR Archetypen en Guideline Definition Language 
(GDL) te gebruik om de informatiemodellen en CIRs te ontwikkelen. openEHR maakt het mogelijk om de 
modellen en CIRs eenvoudig te delen met meerdere organisaties, zonder dat de opbouw van de logica 
afhankelijk is van de (datastructuur in de) onderliggende systemen [73]. Met openEHR is het mogelijk om 
kennis, data en logica van elkaar te scheiden. Voorwaarde daarvoor is wel dat de ontvangende organisaties ook 
het openEHR model kunnen ondersteunen. Tot slot heeft openEHR al jarenlang (sinds begin jaren 20) een 
actieve community. 
Met openEHR GDL is het minder goed mogelijk om temporele aspecten af te dekken. Op het moment van 
schrijven wordt er door de openEHR community gewerkt aan een oplossing daarvoor. [74] Tijdens de 
uitwerking van de richtlijn moet vastgesteld worden in hoeverre dit een probleem is voor de LATER use case. 

4.3.3.5 IT-infrastructuur 

Schaalbaar maken van CIRs 
Toepassing van de richtlijnen kan afwijken op basis van verschil in populatie en/of capaciteiten van het 
zorgsysteem. Bij formalisatie van richtlijnen naar een CIR, zou daarvoor de lijn van Fux et al. [52] gevold kunnen 
worden: Door de CIRs op te splitsen in meerdere lagen, waarbij er één laag bestaat uit voorwaarden, condities 
etc. op basis van de (internationale) richtlijnen en een tweede laag gebruikt kan worden voor een lokale 
invulling zou dit onderscheid gemaakt kunnen worden. Het is daarbij wel van belang een standaard te hanteren 
voor de opbouw van de CIR, zodat de lokale laag goed aansluit op de (inter)nationale laag. De eerste laag wordt 
dan gedeeld tussen instellingen, waarbij de tweede laag instelling-specifiek is.  
Opsplitsing in lagen zal vooral noodzakelijk zijn als het BOS meer het proces in de instelling gaat aansturen, 
omdat er dan een grotere afhankelijkheid is van het capaciteit en beschikbaarheid van het zorgsysteem.  
In de bestudeerde literatuur wordt niet ingegaan op wat het effect is op de resultaten als richtlijnen vertaald 
worden naar een lokale/getrapte variant. Los van de formalisatie taal gebeurt dit echter ook al in de praktijk: 
Binnen de LATER use case wordt er ook een lokale, Nederlandstalig natuurlijke tekst richtlijn gemaakt op basis 
van de Engelstalige internationale richtlijn, waarbij op sommige vlakken wordt afgeweken van de 
internationale richtlijn, omdat er in Nederland andere zorgstandaarden worden gehanteerd.  
Iglesias et al. [68] adviseren om bij het ontwerpen van een architectuur van een beslissingsondersteunend 
systeem een aanpak te hanteren waarbij kennis, proces en data van elkaar te scheiden zijn, zodat 
overdraagbaarheid, deelbaarheid en kennisonderhoud te garanderen zijn. Volgens de auteurs moet kennis 
geïsoleerd worden van technische details als dataopslag of klinische workflows. [68] 
 
Ontwerp-keuze LATER use case: 
Voor de LATER use case wordt er getracht een zo schaalbaar mogelijke CIR te maken. Bij de keuze voor een 
formalisatie-taal zal daarom gekeken worden naar mogelijkheden voor een opdeling in lagen van de CIR 
(internationaal en lokaal) en mogelijkheden voor het onderscheiden van kennis, proces, data (en informatie) 
binnen de CIR.  
 
Toepassen van meerdere richtlijnen 
Als tegelijkertijd meerdere richtlijnen toegepast moeten worden om meerdere aandoeningen te behandelen, 
kan het voorkomen dat deze richtlijnen met elkaar conflicteren. Op basis van kennis zal tijdens het klinisch 
redeneerproces de zorgverlener de afweging maken hoe met deze conflicten om te gaan en een keuze voor  
een bepaalde aanpak maken. Voor een computer is dat een stuk lastiger. Sommige auteurs hanteerden 
daarvoor een doelgerichte aanpak [54, 57, 66], andere een multi-agent aanpak [51, 62] of beperken de keuze 
tot het moment van uitvoeren zoals Jafarpout et al. [69] voorstellen. 
 
Ontwerp-keuze LATER use case: 
Binnen de LATER use case wordt slechts één richtlijn gebruikt, dus het toepassen en de omgang met meerdere 
richtlijnen is hier niet (direct) aan de orde. Afhankelijk van de inhoud van de richtlijn zal er gekeken moeten óf 
en op welke manier er met eventuele conflicten om gegaan moet worden. Mocht het voorkomen dat er binnen 
of tussen de richtlijnen tegenstrijdigheden zijn, dan zal dat eerst worden besproken met diegenen die (de 
Nederlandse vertaling van) de richtlijn opstellen. Mocht dit het probleem niet oplossen dan zal er verder 
onderzoek gedaan moeten worden naar de mogelijkheden en beste opties voor het Máxima/de LATER-poli. 
Een multi-agent aanpak lijkt daarvoor de meest schaalbare aanpak.  
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Modulaire opbouw 
Verschillende auteurs (Torres et al [70] en Silva et al. [42]) raden aan om een modulaire opbouw te hanteren 
om het systeem en de CIRs schaalbaar te houden waarbij verschillende lagen (data, view, logica) technisch van 
elkaar gescheiden zijn, het liefst door API’s [68] 
 
Ontwerp-keuze LATER use case: 
Deze aanpak zal ook zo veel mogelijk gehanteerd worden binnen de LATER use case. Het is namelijk de 
bedoeling om een zo toekomstbestendig en schaalbaar mogelijk systeem te ontwikkelen.  
 

4.4 Samenvatting 

Samengevat worden op basis van de literatuur de volgende ontwerp-keuzes gemaakt voor de LATER use case: 

• Gebruik van versiebeheer (d.m.v. GIT) voor het bijhouden van wijzigingen in CIRs én softwarecode 

• Een feed-forward, on-demand, non-inquisitive BOS 

• Stapsgewijze vertaling van natuurlijke richtlijn naar CIR met een multidisciplinair team 

• Gebruik van Natural Language Understanding technieken is buiten scope van het huidige project 

• Adviezen moeten inzichtelijk zijn en prioritering moet eventueel door middel van weging worden 

gerealiseerd. 

• Gebruik van mapping met andere standaarden en ontologieën moet mogelijk zijn 

• Delen en publiceren van de CIR moet mogelijk zijn 

• Zo’n schaalbaar mogelijke CIR ontwikkelen, met daarbij opsplitsing in lagen (internationaal en lokaal) 

alsook mogelijkheid tot onderscheid tussen kennis, proces, data en informatie. 

• Het moet mogelijk zijn om op termijn meerdere richtlijnen te combineren 

• Bij het kiezen van een formalisatie taal worden de architectuur-principes van het Máxima gehanteerd: 

cloud-first, open API, open source. Met een actief ecosysteem en/of community.  

• openEHR lijkt het beste te voldoen aan de bovenstaande criteria en zal worden gebruikt voor het te 

ontwikkelen prototype. 

• Er wordt een modulaire opbouw gehanteerd om een zo toekomstbestendig en schaalbaar mogelijk 

systeem te ontwikkelen. 
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5 Voorbereidende analyse
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5.1 Inleiding 

Om de vertaling van klinische richtlijnen naar één of meerdere CIRs te kunnen maken en deze te kunnen 
implementeren in een beslissingsondersteunend systeem, waarbij de interoperabiliteit gewaarborgd wordt, is 
het nodig dat er een ontwerp wordt gemaakt over de verschillende lagen van Nictiz’ Interoperabiliteitsmodel 
heen. In dit hoofdstuk staan de analyse en ontwerpkeuzes over de verschillende lagen omschreven. 

5.2 Organisatie 

Op organisatieniveau in het Máxima is er nog geen opgeschreven beleid t.a.v. ontwikkeling en/of gebruik van 
beslissingsondersteunende systemen in de zorg. Wél heeft het Máxima als missie om ieder kind met kanker te 
genezen, mét optimale kwaliteit van leven. Om dit te kunnen bereiken heeft het Máxima besloten in te zetten 
op het standaardiseren en monitoren van outcome en het identificeren én implementeren van best practices 
op gebied van kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven en reduceren van late effecten. Dit onderzoek is één van 
de eerste keren binnen het Máxima waarbij er wordt gekeken naar de ontwikkeling en inzet van 
beslissingsondersteunende systemen in de zorg. Resultaten uit dit onderzoek zullen daarbij als input dienen 
voor het nog te vormen beleid op dit gebied.  

5.3 (Zorg-)Processen 

Zoals ook uit de literatuurstudie is gebleken heeft de inzet van beslissingsondersteuning de meeste waarde als 
deze wordt ingezet op het juiste momenten, op de juiste locatie, passend in de workflow. Het is daarom 
belangrijk om eerst het zorgproces goed in kaart te brengen, alvorens men besluit een 
beslissingsondersteunend systeem te verwerven/ontwikkelen. Door het proces voor en na-implementatie van 
het beslissingsondersteunend systeem in kaart te brengen krijgt men beter zicht op: 

• De impact op het (zorg-)proces en de organisatie 

• De context waarbinnen het beslissing ondersteund systeem zich zal begeven 

• Aanvullende eisen / randvoorwaarden die nodig zijn voor de juiste werking van het BOS 
 
In dit kopje wordt er dieper ingegaan op de zorgprocessen in het Máxima en specifiek op de LATER-poli. Daarbij 
wordt er een convergerende opbouw gehanteerd: 

• Eerst wordt het ZiRA procesmodel besproken en de elementen daarbinnen die van toepassing zijn 
voor de use case 

• Dan wordt het Globale zorgproces en inzet richtlijnen besproken 

• Vervolgens wordt het Proces op de LATER-poli besproken 

• Tot slot wordt in de Discussie en conclusie de juiste inzet van het beslissingsondersteunend systeem 
voor de LATER- use case besproken 

 ZiRA procesmodel 

Voor het uitwerken voor de procesmodellen van de algemene zorg en de zorg op de LATER-poli is er gebruik 
gemaakt van het Niveau 1 bedrijfsprocesmodel voor het leveren van zorg, zie Figuur 11. [75] Dit model is niet 
een directe representatie van hoe de zorg in de kliniek of op de LATER-polikliniek geleverd wordt, maar het 
geeft op een algemeen niveau inzicht in hoe zorg geleverd wordt. Het model is gebruikt als uitgangspunt voor 
verder uitwerking van de use case.  
Voor inzet van de klinische richtlijnen en identificatie van de informatie die daar gebruikt wordt is het van 
belang om niet alleen het zorgproces op de LATER-poli in kaart te brengen maar ook het zorgproces dat 
daaraan voorafgaat.  
Op de LATER-poli wordt namelijk veel gebruik gemaakt van data die al vanaf verwijzing / verdenking op 
diagnose geregistreerd wordt en tijdens de behandelfase van een kind heeft plaatsgevonden. 
Het ZIRA-model is voor het gehele zorgproces van de LATER use case niet volledig. Het model geeft een 
(nagenoeg) lineair proces weer waarbij na de behandeling of advies een patiënt wordt overgedragen. In het 
model ontbreken twee zaken: 

• Wellicht hoeft de patiënt niet verder overgedragen te worden, als de behandeling succesvol is 
afgerond. De term overdragen is in dat geval niet correct en zou “Afgerond” moeten zijn 

• Voor de LATER-use case geldt dat de patiënt, óók na zijn/haar behandeling voor de rest van 
zijn/haar leven LATER-zorg zal ontvangen de zogenaamde nazorg / follow-up. Dit is een andere 
vorm van zorg, waarvoor opnieuw behoeftes etc. vastgesteld dienen te worden. De zorg is ook 
daarbij cyclisch, periodiek, afhankelijk van klachten óf wensen van de survivor. Aan het begin van 
de nazorg / follow-up wordt opnieuw de zorgbehoefte afgesteld en het verdere proces doorlopen. 
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Om het ZIRA-model passend te maken voor het proces in het Máxima zijn de volgende wijzigingen toegevoegd: 

• Toevoeging Beslismoment “Volledig genezen?”, indien het antwoord  
o Ja is, dan is zorg afgerond 
o Nee is, dan wordt de patiënt overgedragen 

• Toevoeging lijn van Overdragen naar “Vaststellen zorgbehoefte” 
 
Deze wijzigingen zijn opgenomen in Figuur 12. Na doorvoering van de wijzigingen is het ZIRA-proces volledig 
voor zowel de “reguliere” zorg als nazorg / follow-up. 

 
Figuur 11 - ZiRA procesmodel Leveren van zorg 

 
Figuur 12 - Aangepast ZiRA procesmodel Leveren van zorg 
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 Globale zorgproces en inzet richtlijnen  

Om beter zicht te krijgen op het gebruik van richtlijnen in het zorgproces is deze uiteengezet in Figuur 13. 1 De 
afbeelding dient als praatplaat en helpt bij het identificeren van de momenten wanneer de verschillende type 
richtlijnen/protocollen gebruikt (kunnen) worden. 
 
Het proces is opgedeeld in zeven stappen: 

1) Patiënt komt met klacht in het Máxima. 
2) Toegewezen hoofdbehandelaar stelt een voorlopige diagnose en voert aanvullend onderzoek uit. 
3) Op basis van testen en inzichten van zorgverleners wordt tijdens een tumorboard de definitieve 

diagnose en behandelstrategie vastgesteld. 
4) De behandelstrategie wordt bepaald en toegewezen aan de patiënt. Indien de patiënt een cytostatica 

behandeling zal ondergaan wordt de cytostatica-strategie ook toegewezen aan de patiënt in het 
cytostaticavoorschrijfsysteem (CVS) 

5) Patiënt doorloopt behandelingen behorende bij de gekozen behandelstrategie 
6) Indien van toepassing schrijft voorschrijver (meermaals) een kuur / behandeling voor 
7) Afronding van de behandeling 
8) Follow-up op de LATER-poli (cyclisch en kan parallel lopen aan zorgproces in de kliniek, zie Proces op 

de LATER-poli) 

5.3.2.1 Momenten van inzet richtlijnen 

Op meerdere punten in het zorgproces zoals weergegeven in Figuur 13 zouden zorgverleners geholpen kunnen 
worden in het proces of bij het nemen van beslissingen op basis van richtlijnen. De volgende momenten zijn op 
basis van gesprekken en analyse geïdentificeerd: 

• Bij het stellen van een diagnose 

• Bij het kiezen en toewijzen van een behandelstrategie 

• Bij het maken van een keuze in de behandeling (samen met de patiënt) 

• Bij het uitvoeren van een strategie (plannen, orderen, monitoren en uitvoeren behandeling / kuur) 

• Bij Follow-up op de LATER-poli (bepalen beleid, advies controle etc.) 

 
1 N.B. het overzicht is niet volledig op patiëntgebonden niveau, omdat de daadwerkelijke invulling afhankelijk is van de 
individuele behandeling van de patiënt. 

 
Figuur 13 - Schematisch overzicht globaal zorgproces 
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 Proces op de LATER-poli 

Op basis van semigestructureerd interviews is het zorgproces op de LATER-poli nader uitgewerkt en wordt 
verder in deze paragraaf omschreven.  

5.3.3.1 Overdracht van kliniek naar LATER-poli 

De overdracht van de kliniek naar de LATER-poli is (nog) niet geformaliseerd als een standaard proces. 
Afhankelijk van de kinderoncoloog, van wat kinderoncologen gewend zijn van voor de centralisatie, de patiënt, 
tumortype en/of kans op recidief wordt er wel of niet overgedragen naar de LATER-poli. De wens van de 
patiënt en kinderoncoloog speelt daarbij een belangrijke rol, maar ook de follow-upduur voor bepaalde 
tumoren. 
Er zijn verschillende momenten waarop een (uitbehandelde) patiënt wordt verwezen of wordt opgeroepen om 
naar de LATER-polikliniek te komen. De verschillende momenten staan weergegeven in Figuur 14 
Zoals te zien in Figuur 14 zijn er momenteel verschillende overgangssituaties te identificeren: 

1. De kinderoncoloog heeft de patiënt 5 jaar na diagnose nog in behandeling vanwege follow-up / 
recidief. De patiënt komt dus al tijdens de behandeling naar de LATER-polikliniek. Zorg op de 
polikliniek en op de LATER-polikliniek lopen daarmee parallel aan elkaar. Tot aan het moment dat 
de patiënt de 18-jarige leeftijd bereikt kan de LATER-zorg worden uitgevoerd door de 
Kinderoncoloog (indien deze ook LATER werkzaamheden uitvoert) of door de LATER-kinderarts. 
Nadat de patiënt 18 jaar oud is geworden wordt de LATER-zorg uitgevoerd door de LATER-arts 
voor volwassenen. 

2. De patiënt is binnen vijf jaar na diagnose uitbehandeld en wordt vijf jaar na diagnose opgeroepen 
om naar de LATER-polikliniek te komen. 

3. De patiënt is tot zijn of haar 18e levensjaar onder behandeling voor follow-up zorg bij een 
kinderoncoloog en wordt daarna verwezen naar de LATER-polikliniek. (Deze situatie is niet 
wenselijk, maar is soms wel medisch gezien valide. Situatie 1 of 2 zijn wenselijk.) 

Een grote groep van kinderen met kanker krijgt dit al op jonge leeftijd. [76] De meeste kinderoncologen 
houden deze kinderen graag onder behandeling en/of follow-up tot en met hun 18e. Daardoor gaan de meeste 
patiënten beide (overgang naar 18 jaar en 5 jaar na diagnose) overgangen door, waarbij de LATER-transitie al 
plaatsgevonden zou moeten hebben (vanaf 5 jaar na diagnose). Daarnaast willen kinderoncologen graag een 
warme overdracht hebben met de LATER-artsen. Met gemiddeld 500 nieuwe patiënten (en dus survivors) per 
jaar is dit vaak lastig te realiseren. Er is (nog) geen MDO met LATER-artsen en kinderoncologen waarin de 
overdracht afgestemd wordt. 

Diagnose en 
behandelkeuze

Start met 
prospectief 
verzamelen 

gegevens voor 
LATER-registratie

Vijf jaar na 
diagnose

Behandeling situatie 2

Natuurlijk 
overlijden

Wordt 18 jaar

Gehele zorgproces

Behandeling situatie 1

LATER zorgproces 
(kinderen)

LATER zorgproces (Volwassenen)

LATER zorgproces (Volwassenen)

LATER zorgproces (Volwassenen)

Behandeling situatie 2
LATER zorgproces 

(kinderen)

Behandeling situatie 3

 
Figuur 14 - LATER momenten van overdracht 
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5.3.3.2 Verzamelen van gegevens 

Om iets te kunnen betekenen voor een survivor is het voor de LATER-arts van belang te kunnen beschikken 
over de persoons-, maar ook de diagnose-, test- en behandelgegevens van de survivor. Op basis van deze 
informatie wordt het zorgproces van de survivor op de LATER-poli bepaald. Als deze informatie prospectief 
verzameld wordt is kan het besluitproces hierover sneller en eenvoudiger verlopen. Ook voor onderzoek naar 
verloop van kanker en late effecten is dit relevant. 
 
Datamanagers stellen elk jaar vast wie er opgeroepen moet worden voor follow-up (alle kinderen vijf jaar na de 
diagnose kinderkanker). Hiervoor voeren zij een check uit in de zogenaamde landelijke LATER-registratie, maar 
zij kijken ook naar de basisregistratie en de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Daarmee komt iedereen in 
beeld die jonger dan 18 jaar was toen bij hem of haar vijf jaar eerder in Nederland de diagnose kanker is 
gesteld in Nederland.  
Zodra duidelijk is welke personen binnen dat cohort vallen, worden de gegevens in de LATER-registratie, door 
de datamanagers gecomplementeerd met diagnose-, test- en behandelgegevens. Vaak moet hiervoor (zeker als 
het wat oudere survivors betreft, die buiten het Máxima behandeld zijn) informatie opgehaald worden uit 
andere systemen van andere ziekenhuizen. Mede doordat de kinderkankerzorg voorheen verspreid was over 
meerdere locaties in Nederland moet de informatie uit verschillende bronsystemen gehaald worden: 
informatie is beschikbaar in EPD’s, brieven, of survivors die het vertellen. Vanaf 2018 (follow-up vanaf 2023) 
staat de data van nieuwe patiënten en (toekomstige) survivors in het EPD van het Máxima. Dit betekent dat 
vanaf 2023 het EPD een zeer belangrijke informatiebron wordt voor dit cohort survivors. 

5.3.3.3 Follow-up proces 

Zodra de gegevens beschikbaar zijn in de LATER-registratie kan er begonnen worden met het follow-up proces 
van een survivor. Op dat moment wordt er een samenvatting (treatment summary) gemaakt door de 
datamanager. De samenvatting wordt onderdeel van het individueel zorgplan (IZP). Het IZP vormt de basis voor 
de zorg die op de LATER-poli aan de survivor wordt geleverd. Het moment van komen tot een IZP is daarmee 
een belangrijk moment binnen de LATER-zorg dat gebaad kan zijn bij beslissingsondersteuning.  
Op basis van de gegevens in de LATER-registratie wordt er momenteel door een datamanager een 
samenvatting en advies geschreven, met daarbij een advies wat de follow-up voor de patiënt zouden moeten 
zijn volgens de follow-up richtlijnen. (Daarmee wordt dus eigenlijk door de datamanagers al een beslissing 
gemaakt op basis van de follow-up richtlijn, een gedelegeerde handeling).  
De datamanagers plaatsen patiënten op de wachtlijst in het EPD, zodat de planners de patiënt kunnen 
inplannen. Pas op dat moment is de survivor ook in beeld bij de LATER-arts. De meeste LATER-artsen hebben 
geen inzicht in de LATER-registratie en baseren hun zorg dus op de samenvatting en het advies dat door de 
datamanagers is samengesteld.  
Er worden zo nu en dan door de artsen nog fouten uit de samenvatting / advies gehaald. Zij dienen dan contact 
op te nemen met de datamanagers om dit te laten herstellen. Dit heeft ook impact op het planproces, want het 
zorgt ervoor dat survivors soms op een later moment terug moeten komen voor aanvullende onderzoeken, wat 
men zo veel mogelijk wil beperken. De artsen hebben de behoefte aan een kwaliteitscheck, waarbij zij kunnen 
controleren of het advies dat gemaakt is door de datamanagers klopt en willen kunnen nagaan of er 
onderzoeken ontbreken in de planning. Ze willen dit ook kunnen controleren als het advies gegenereerd zou 
worden door een algoritme.  

5.3.3.4 Het zorgproces op de LATER-polikliniek in kaart gebracht 

Het huidige proces (IST) bestaat uit de volgende stappen, zie Figuur 15: 
1. De kinderoncoloog draagt patiënt over aan de LATER-arts 

2. De datamanager verzamelt data over de patiënt in de LATER-registratie 

3. De datamanager schrijft een behandeladvies 

4. De datamanager vraagt een order aan voor het inplannen van een afspraak 

5. De planner plant een afspraak in voor de survivor en de LATER-arts 

6. De LATER-arts bereidt consult voor op basis van papieren richtlijnen 

7. Consult met LATER-arts en survivor vindt plaats + aanvullende testen 

8. De LATER-arts vraagt een belafspraak aan om de testresultaten te bespreken 

9. De planner plant de belafspraak met de survivor 

10. De LATER-arts en survivor hebben de belafspraak 
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Het is de bedoeling dat het toekomstige zorgproces (SOLL) na invoering van het BOS er als volgt uit komt te 

zien, zie Figuur 16: 

1. De kinderoncoloog draagt patiënt over aan de LATER-arts 

2. De datamanager verzamelt data over de patiënt in de LATER-registratie 

3. Het beslissingsondersteunend systeem geeft advies (op basis van de meer dan 100 aanbevelingen 

voor 40 gezondheidsproblemen) met als uitkomst een voorlopig Individueel Zorgplan (IZP) 

4. De behandelend arts (kinderoncoloog) controleert het advies. Indien advies onvoldoende is wordt 

overlegd met de datamanager en wordt er teruggegaan naar stap 3, anders verder naar stap 5. 

5. De datamanager vraagt een order aan voor het inplannen van een afspraak 

6. De planner plant een afspraak in voor de survivor en de LATER-arts 

7. De LATER-arts stuurt de standaard survivor questionnaire en voorlopig IZP op naar de survivor 

8. De survivor vult de questionnaire in en beoordeelt het toegestuurde IZP 

9. De LATER-arts vraagt eventueel op basis van resultaten questionnaire aanvullende onderzoek en 

controles aan voor op de dag van de afspraak 

10. Consult met LATER-arts en survivor vindt plaats + aanvullende testen 

11. De LATER-arts vraagt een belafspraak aan om de testresultaten te bespreken 

12. De planner plant de belafspraak met de survivor 

13. De LATER-arts en survivor hebben de belafspraak waarin definitief IZP wordt besproken + eventueel 

shared decision making voor bepaalde behandelopties.  

14. De LATER-arts schrijft een brief aan de huisarts 

Een andere mogelijkheid is dat stappen 3, 4, 5 worden uitgevoerd door de LATER-arts, dit is weergegeven in 

Figuur 17. (optie 2) Tot slot is er nog een laatste mogelijkheid die van toepassing is als de LATER-registratie niet 

meer gebruikt zal worden voor nieuwe patiënten om de IZP te bepalen, maar het EPD het grootste 

bronsysteem is (vanaf 2023 staan alle nieuwe patiënten in het Máxima EPD), zie Figuur 18 (optie 3). 

 Discussie en conclusie 

De processen zijn op een kort-cyclische manier samen met de zorg uitgetekend: Op basis van interviews 
werden de processen door de ontwerper uitgetekend in de applicatie BlueDolphin en opnieuw voorgelegd aan 
de zorgverlener, waarna er opnieuw aanpassingen werden doorgevoerd. Op deze wijze zijn de procesplaten 
gevalideerd.   
Door het uittekenen van het zorgproces op de LATER-poli en het mogelijke proces na invoering van het 
beslissingsondersteunend systeem is het inzichtelijk geworden wat voor impact het beslissingsondersteunend 
systeem zou kunnen hebben op de stappen in het zorgproces, de zorgmedewerkers en in welke context het 
systeem zich zal begeven.  
Op dit moment is er nog geen vast proces en/of MDO voor overdracht van survivors van de kinderoncologen 
naar de LATER-artsen ((poli-)kliniek naar LATER-poli). Een vast proces hiervoor zou de zorg van de patiënt 
kunnen verbeteren: 1) duidelijke overdracht van verantwoordelijkheden, 2) MDO is een goede manier van 
kennisoverdracht en om van elkaar te leren 3) duidelijkheid voor de patiënt/survivor. 
Door het uittekenen van de processen wordt duidelijk dat de rol van datamanagers zal veranderen. Op het 
moment van schrijven worden er in de organisatie gesprekken gevoerd op welke wijze hier verder invulling aan 
gegeven kan worden. Het is belangrijk om de datamanagers te betrekken in het proces van ontwikkeling van 
het BOS. Zij weten tegen welke problemen men nu aanloopt bij het schrijven van de samenvatting. Zij zouden 
daarnaast een grotere rol kunnen gaan spelen bij het completeren en corrigeren van de data in de LATER-
registratie. Goede data is een randvoorwaarde om goede beslissingsondersteuning te kunnen bieden. Ook is 
het duidelijk geworden dat er mogelijk in de toekomst een wijziging zal plaatsvinden op het vlak van registratie 
van data en ontsluiting daarvan naar het beslissingsondersteunend systeem. Voor meer informatie hierover zie 
5.4.5 Informatiemodel LATER-richtlijnen 
Tot slot heeft het uittekenen van de processen er ook toe geleid dat de vraag besproken werd of het systeem 
niet al eerder in het zorgproces beschikbaar moest zijn. Namelijk al in de kliniek, tijdens het voorschrijven van 
een behandeling, omdat daarmee mogelijke late effecten ook direct zichtbaar worden voor de kinderoncoloog 
als hij/zij samen met de patiënt een keuze maakt voor de behandeling. Er is toen besloten om korte termijn het 
systeem in te zetten vanaf het moment dat een survivor op de LATER-poli komt, maar dit wel in de toekomst 
verder te onderzoeken.  
Door de processen uit te tekenen in BlueDolphin zijn deze processen ook beschikbaar voor anderen in Máxima 
voor naslag, dit past binnen het beleid van het Máxima. 
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Figuur 15 - LATER Follow-up zorgproces (IST) 
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Figuur 16 - LATER Follow-up zorgproces voor nieuwe survivor (SOLL) optie 1 
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Figuur 17 - LATER Follow-up zorgproces voor nieuwe survivor (SOLL) optie 2 
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Figuur 18 - LATER Follow-up zorgproces voor nieuwe survivor (SOLL) optie 3 
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5.4 Informatie 

In dit hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de informatie die nodig is om het beslissingsondersteunend 
proces op de LATER-poli te ondersteunen. Daarbij is er gekeken naar de informatie die er beschikbaar is in de 
verschillende systemen die tijdens de behandeling van een patiënt gebruikt worden en de informatieblokken 
die gebruikt worden in de PanCareFollowUp-richtlijn voor het geven van adviezen. Deze zijn uitgewerkt in een 
datamodel en een informatiemodel 
 
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd: 

• Eerst gaat het over Wat is een informatiemodel? 
• Dan wordt er meer uitgelegd over Metamodel voor informatiemodellering 
• Vervolgens wordt er meer uitgelegd over Zorginformatiebouwstenen en openEHR 
• Daarna kijken we naar het Informatiemodel cytostaticaprotocollen 
• Vervolgens het Informatiemodel LATER-richtlijnen 
• Het Overzicht beschikbare data-elementen 
• En tot slot de Discussie en conclusieFout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

 Wat is een informatiemodel? 

Informatiemodellen kunnen worden gebruikt bij het in kaart brengen en vastleggen van belangrijke onderdelen 
t.a.v. informatie en het gebruik en omgang met deze informatie zo te standaardiseren. Doel van 
standaardisatie is om hergebruik voor andere doeleinden mogelijk te maken, zowel op vlak van 
interoperabiliteit als hergebruik van modelleringskennis.   
Door informatie éénduidig vast te leggen kan dit helpen bij de ontwikkeling en uitwisseling van bestaande en 
nieuwe richtlijnen. Het model kan dan gebruikt worden bij ontwikkelen/opbouwen, valideren, beheren en 
delen van de richtlijnen volgens de vastgelegde informatie-standaard.  
“Een informatiemodel is de beschrijving van de structuur en betekenis van de informatieobjecten in een 
bepaald domein.” [77] In een informatiemodel wordt beschreven welke informatieobjecten beheert en 
gebruikt worden, wat hun structuur, onderlinge samenhang en hun betekenis is. Door de informatie goed te 
beschrijven is het voor iedereen die de informatie gaat gebruiken helder en eenduidig [78]: 

• Waarover de informatie gaat 

• De eigenschappen en kenmerken van de informatie 

• De betekenis van de informatie 

• De structuur van de informatie 

• De relatiesoort tussen informatieobjecten 

 Metamodel voor informatiemodellering 

Lange tijd was er geen officiële eenduidige standaard voor het opstellen van informatiemodellen in Nederland. 
Sinds oktober 2018 kent Nederland het MIM (nationaal metamodel voor informatiemodellering) [78, 79]. Deze 
is ontwikkeld door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, Kadaster en Geonovum en geeft een 
nadere invulling van de informatielaag van het vijflagenmodel van de NORA. [80] De NORA is vergelijkbaar met 
het vijflagen interoperabiliteitsmodel van Nictiz. [39] 
Instanties die zich bezighouden met het opzetten van (nationale) informatiemodellen zijn onder andere: 

• NORA (Nederlands Overheid Referentie Architectuur) [81] 

• HORA (Hoger onderwijs referentie architectuur) [82] 
• GEMMA informatiemodellen (voor gemeenten) [83] 

• Nictiz met o.a. de zorginformatiebouwstenen (Zibs) [84] 
 
Informatiemodellen zijn conceptueel, deze beschrijven de inhoud van een informatieobject, maar niets over de 
manier waarop de gegevens zijn vastgelegd. [77] 
 
Er zijn verschillende typen informatiemodellen te onderscheiden, de MIM definieert hiervoor vier niveaus [78]: 

• Niveau 1: Model van begrippen  

• Niveau 2: Conceptueel informatiemodel – omschrijft concepten en hun relatie en relevantie – gaat om 
het ‘wat’. 

• Niveau 3: Logisch informatiemodel – beschrijft hoe de concepten gebruikt worden bij interactie tussen 
systemen en gebruikers. Gaat om het ‘hoe’, waarbij ook gekeken wordt naar standaarden voor 
informatie-uitwisseling. 
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• Niveau 4: Fysiek of technisch gegevens- of datamodel – specificeert structuur en eigenschappen van 
technologie waarin de informatie wordt vastgelegd of uitgewisseld 

 Zorginformatiebouwstenen en openEHR 

Zibs 
Voor de zorg in Nederland zijn er door de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling 
in de zorg (Nictiz) zorginformatiebouwstenen (zibs) ontwikkeld om inhoudelijke (niet technische) afspraken 
vast te leggen met betrekking tot informatie en het gebruik daarvan in het zorgproces te standaardiseren. Door 
deze informatie te standaardiseren kan deze informatie op een later moment ook gebruikt worden voor andere 
doeleinden zoals kwaliteitsregistraties, overdracht, patiëntgebonden onderzoek, máár ook 
beslissingsondersteuning. [85] De Zibs zijn ontwikkeld om [86]: 

1) informatie uit (klinisch) zorgproces te kunnen beschrijven / definiëren 
2) dienst te doen als bouwstenen voor andere constructies (zoals dataset of domein specifiek 

informatiemodel) 
3) een brugfunctie te vervullen tussen de wereld van de zorgverleners en de wereld van de ICT/techniek 
4) onafhankelijk te zijn van de/een technische omgeving 
5) onafhankelijk te zijn van use cases/toepassingen 

 
Gemiddeld verschijnt er jaarlijks een nieuwe publicatie van de Zibs met aanvullende bouwstenen of wijzigingen 
van de bouwstenen als gevolg van voortschrijdend inzicht. De huidige beschikbare publicaties lopen van het 
jaar 2015 tot en met 2020. [85] 
 
openEHR 
Zorginformatiebouwstenen zijn niet nieuw. Het idee om inhoudelijke (niet technische) afspraken te maken om 
informatie op een standaard manier vast te legen en deze te gebruiken als bouwblokken bestaat al langer 
(sinds 1992, officieel sinds 2003) op internationaal niveau, namelijk als openEHR clinical models. openEHR 
heeft als missie om de ontwikkeling van vendor neutrale elektronische patiëntendossiers en interoperabiliteit 
van klinische- en onderzoeksgegevens te ondersteunen. [87] 
 
Met deze kennis over standaarden voor het modelleren van informatie heeft de ontwerper getracht dit te 
modelleren voor belangrijke informatiebronnen in het Máxima, die relevant zijn voor het zorgproces: 

• de cytostaticaprotocollen  

• de LATER-richtlijnen 
 

Eerst is het informatie-model voor de cytostaticaprotocollen uitgewerkt, daarna is deze aangevuld met 
elementen uit de LATER-richtlijnen. 

 Informatiemodel cytostaticaprotocollen 

Voor het uittekenen van een informatiemodel voor de cytostaticaprotocollen zijn er enkele protocollen 
beschikbaar op de SKION-website geanalyseerd. Op basis daarvan is een eerste schematische schets gemaakt 
die is weergegeven in Figuur 19. Deze is vergelijkbaar met het informatiemodel Niveau 2 volgens de MIM. 
Het informatiemodel is als volgt opgebouwd: Een protocol kan uit één of meerdere strategieën bestaan. Keuze 
voor een behandelstrategie wordt gemaakt op basis van diagnose en onderzoeksresultaten en de inclusie-
/exclusiecriteria die bij een strategie horen. Een strategie begint vaak met één behandelarm. Een dergelijke 
arm bestaat uit een reeks van dezelfde óf verschillende behandelingen. In het geval van cytostatica bestaat dit 
uit kuren die op gezette momenten (opnieuw) plaatsvinden. Kuren bestaan weer uit (een combinatie van) 
medicamenten die allemaal hun eigen voorgeschreven toedieningsdosis hebben.  
Nadat een arm is doorlopen kan de behandeling afgerond zijn, of kan het voorkomen dat de zorgverlener een 
keuze moet maken voor een vervolgarm binnen het protocol. Op basis van patiëntparameters (lab resultaten, 
voorkeur van de patiënt e.d.) wordt een keuze gemaakt in een vervolg arm, deze bestaat wederom weer uit 
kuren. NB: het betreft hier een vereenvoudigde versie van het behandelprotocol, naast cytostatica wordt er 
regelmatig ook andere behandeling (radiotherapie, stamceltransplantatie), dit staat echter niet in het EVS. 
 
Dit schema is als informatiemodel nader uitgewerkt in Figuur 20, vergelijkbaar met de structuur van de zibs. In 
Bijlage 3 – Class informatie model uitwerking elementen zijn de beschrijving, definitielijsten (zoals bij de zibs) 
en relatie tot bestaande zibs nader uitgewerkt. 
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Figuur 19 - Schematisch overzicht opbouw cytostatica protocol eerste ruwe versie 
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Figuur 20 - Class informatiemodel voor opbouw cytostaticaprotocollen v1 
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Figuur 21 - Informatiemodel voor LATER v1 
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Figuur 22 - Informatiemodel voor LATER v2 
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Figuur 23 - Datamodel op basis van beschikbare data in de LATER-registratie 
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 Informatiemodel LATER-richtlijnen 

Voor het uittekenen van het informatie-model voor de LATER-richtlijnen zijn de Richtlijn follow-up na 
kinderkanker [88] en de nieuwe richtlijn [10, 89] geanalyseerd. Op basis daarvan is het model voor de 
cytostatica-protocollen aangepast en een nieuw schematisch overzicht gemaakt, weergegeven in Figuur 21. De 
opbouw van het informatiemodel is vergelijkbaar met dat voor cytostatica (Figuur 20). In Figuur 21 zijn er 
echter een aantal aanvullende wijzigingen doorgevoerd: 

• Het concept patiënt is toegevoegd 

• Een patiënt kan één of meerdere klachten, bevindingen en/of symptomen hebben 

• Deze kunnen leiden tot nul of meerdere diagnosen 

• Een diagnose kan nul of meerdere behandelprotocollen hebben 

• Daarnaast hoeft een handeling niet alleen uit een kuur te bestaan, maar kan dit ook andere 
behandelingen bestaan (bijv. chirurgische ingreep, radiotherapie) 

• Een handeling kan leiden tot late effecten (wat kan leiden tot een nieuwe diagnose) 

• Een handeling kan complicaties hebben 
 
Figuur 21 is daarna opnieuw besproken met een collega Klinisch informaticus en centraal datamanager, waarna 
er aan het model nog aanvullende verfijning is aangebracht (zie Figuur 22). Daarbij zijn er, waar mogelijk, 
concepten van de zib verwerkt (herkenbaar aan nl.zorg…..) in het informatiemodel: 

• Aandoening en diagnose zijn samengevoegd in het zib concept nl.zorg.Probleem-v4.4 
• Handeling is opgesplitst in het zib-concept nl.zorg.Verrichting-v5.1 en het onderliggende concept 

VerrichtingMethode 
• Voorwaarden zijn toegevoegd aan kuur, een kuur kan namelijk voorwaarden hebben waaraan voldaan 

moet worden, voordat deze toegediend mag worden. 

 Overzicht beschikbare data-elementen 

In het Máxima is in het verleden door het team van de LATER een overzicht opgesteld met database attributen 
uit de LATER-registratie die volgens hen relevant waren voor de LATER-richtlijnen. Figuur 23 toont het 
datamodel op basis van het overzicht. Het figuur is tot stand gekomen door middel van meerdere iteraties 
waarbij de inhoud tussen de datamanager en ontwerper (klinisch informaticus i.o.) werd besproken en zo nodig 
aangepast. Het figuur is gebruikt als praatplaat in het vervolg van het proces.  
 
Voor de velden uit het overzicht zijn de bijbehorende zorginformatiebouwblokken én de openEHR archetypen 
bepaald door de ontwerper en centraal datamanager.  
openEHR archetypen zijn deelbare informatiebouwblokken welke gebruikt kunnen worden om de structuur en 
samenhang tussen klinische informatie te modelleren en logica voor te ontwikkelen, zonder dat hiervoor de 
klinische data nodig is. Er is daarmee een scheiding tussen klinische informatie en het datamodel. Archetypen 
zijn gestructureerd op basis van het openEHR Reference Model. [90] Archetypen zijn vergelijkbaar met de 
zorginformatiebouwstenen van Nictiz. Het is mogelijk om gebruik te maken van de internationaal 
gepubliceerde archetypen beschikbaar in de openEHR Clinical Knowledge Manager (CKM) [91] of archetypen 
zelf te definiëren en te publiceren.  
Een voorbeeld van de mapping wordt getoond in Figuur 24. Deze velden kunnen later gebruikt worden bij de 
uitwerking van de richtlijnen en inrichting van het BOS.  
 
Bij het mappen bleek dat niet voor alle attributen uit de database een passende zib en/of openEHR archetype 
beschikbaar is. Daarnaast bleek dat voor de representatie van meerdere velden in de database dezelfde zibs 
en/of archetypen gebruikt kunnen worden voor de representatie, uitwisseling en vastlegging ervan, voorbeeld: 
De LATER-registratie kent het veld: 

• ZiekenhuisDiagnose om vast te leggen welk ziekenhuis de diagnose heeft gesteld en 

• Zorgaanbieder (n=0-3) om vast te leggen in welke ziekenhuizen de survivor behandeld is geweest. 

 
Figuur 24 - Voorbeeld van mapping datavelden op zibs en openEHR archetypen 
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Voor beide velden kan de zib nl.zorg.Zorgaanbieder-v3.3 en het openEHR archetype openEHR-DEMOGRAPHIC-
ORGANISATION.organisation.v0 gebruikt worden voor de representatie, uitwisseling en vastlegging ervan. 
Echter is het belangrijk dat de context én relatie ten opzichte van andere velden daarbij ook worden 
vastgelegd, anders gaat er informatie verloren (is het met het archetype openEHR-DEMOGRAPHIC-
ORGANISATION.organisation.v0 vastgelegde data dan bedoeld als data voor ziekenhuisdiagnose of 
zorgaanbieder?) openEHR biedt de vrijheid om archetypen, waar nodig, aan te passen zodat de context ook 
meegegeven kan worden. Voor attributen waarvoor (nog) geen openEHR archetype beschikbaar is, is er binnen 
openEHR de vrijheid om hiervoor zelf een nieuw archetype te maken of een bestaand archetype aan te passen. 
Nadeel hiervan is dat de wijziging alleen lokaal bekend is. De wijziging kan dan ingediend worden bij een 
review-commissie van de openEHR om internationaal vastgesteld te worden.  

 Discussie en conclusie 

Door de bovenstaande stappen te hebben doorlopen is er een informatiemodel ontwikkeld wat zowel gebruikt 
kan worden bij het conceptueel denken en groeperen van informatie met betrekking tot informatie uit de 
richtlijnen voor de LATER, als de cytostaticaprotocollen. Mogelijk zou dit model ook gebruikt kunnen worden 
voor andere klinische richtlijnen en protocollen (bijv. radiotherapie, chirurgie etc.). Specificatie zou daarbij 
plaats moeten vinden op domein specifieke onderdelen, met name op het vlak van verrichtingen en 
verrichtingsmethodes. Dit model wordt verder uitgewerkt met het team van klinisch informatici. 
 
Het datamodel en het overzicht van zibs en archetypen geeft inzicht in de beschikbare data-elementen uit de 
LATER-registratie. Door het uittekenen van het datamodel en het identificeren van de openEHR archetypen is 
er een – voor de LATER-poli specifieke – Clinical Knowledge Database gevormd. Daarmee is er nu een lijst met 
relevante (en beschikbare) archetypen die gebruikt kunnen worden bij de vertaling van de richtlijn naar de CIR. 
Dit maakt het vertaalproces eenvoudiger. NB: daadwerkelijke mapping op de database is hier nog niet mee 
gerealiseerd.   
 
Beide modellen zijn besproken met leden van de projectgroep en waar nodig aangepast. Daarmee is niet 
gezegd dat de modellen compleet zijn. Zo zou bijvoorbeeld het concept medicatie nader gespecificeerd kunnen 
worden in grondstof, dosis etc. vergelijkbaar met de zib “FarmaceutischProduct-v2.1.2” [92] of het openEHR 
archetype “Medication” [93]. Zeer waarschijnlijk zullen (tijdens gebruik) nog aanpassingen op de modellen 
plaatsvinden.  
 
Door zowel het informatie-model (op basis van de richtlijnen) en het data-model (op basis van de beschikbare 
data-elementen) op te stellen is er vanaf twee kanten in kaart gebracht welke informatie-elementen er nodig 
zijn en welke data beschikbaar is om tot informatie te vormen. Uit de modellen blijkt dat het data-model op het 
moment meer data-elementen bevat dan de informatie-elementen die nodig zijn op basis van de richtlijnen. 
Voor de doorontwikkeling van de CIRs moet dus een keuze gemaakt worden uit de beschikbare data-modellen 
en waar nodig moeten deze aangepast worden.  
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5.5 Applicaties en Technologie 

 Beschikbare applicaties voor ontsluiten informatie  

Binnen het Máxima worden er verschillende applicaties gebruikt in de zorg die als bron fungeren van data die 
belangrijk zijn voor het LATER-zorgproces en het te ontwikkelen beslissingsondersteunende systeem. 
 
Het elektronisch patiëntendossier HiX 
Bij het verlenen van zorg in het Máxima wordt gebruik gemaakt van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) 
HiX v6.1 van de ontwikkelaar ChipSoft. HiX wordt gedeeld met het UMC Utrecht en het daaraan verbonden 
Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en het Centraal Militair Hospitaal (CMH). Ook zorgverleners uit shared care 
centra hebben met hun persoonlijke account via VPN-toegang tot het EPD voor de registratie van zorg (van de 
kinderkankerpatiënten). Het Máxima maakt (nog) geen gebruik van HiX Standaard Content.  
 
Hoewel door de leverancier zelf wordt aangegeven dat de meeste van hun klanten met het EPD laag 6 van het 
EMR Adoption Model hebben bereikt (volledige documentatie, volledige beslissingsondersteuning en closed-
loop medicatie) is dit nog niet het geval in het Prinses Máxima centrum. [94] Het EPD biedt momenteel 
voornamelijk ondersteuning bij het opslaan en het bekijken van medische gegevens van een patiënt, daarnaast 
wordt het systeem beperkt gebruikt voor het order-gestuurd werken en aanvragen van verschillende 
onderzoeken, bijvoorbeeld: lab en radiologie. Er wordt nog geen beslissingsondersteuning geboden in de 
applicatie. De in het Máxima gebruikte richtlijnen zijn (nog) niet geïntegreerd beschikbaar in het EPD. 
Vanaf 2023 zullen de dossiers van alle nieuwe LATER-patiënten die vijf jaar na diagnose opgeroepen worden 
beschikbaar zijn in HiX. Deze applicatie zal dan één van de belangrijkste bronsystemen zijn voor patiëntendata 
ten behoeve van het beslissingsondersteunend systeem.   
 
Patiëntenportaal 
Samen met het EPD maakt het Máxima op het moment van schrijven ook gebruik van het HiX patiëntportaal. In 
dit portaal kunnen patiënten en survivors hun dossier inzien. 
 
Practocol Planner 
Voor het voorschrijven van cytostatica medicatie wordt er gebruik gemaakt van Practocol Planner. In dit 
cytostatica voorschrijfsysteem (CVS) wijst de hoofdbehandelaar een (vertaling van de) behandelstrategie (voor 
alléén cytostatica en anti-emetica) toe aan een patiënt. Deze strategie behoort bij het behandelprotocol van 
die patiënt. De voorschrijver (kinderoncoloog of verpleegkundig specialist) kan in het systeem bijhouden, in 
welke fase de patiënt zich in het protocol bevindt, cytostatica voorschrijven aan de hand van voor 
gedefinieerde kuren (maar daarvan afwijken indien medische gezien noodzakelijk) en autoriseren. 
Verpleegkundigen kunnen toedieningen registreren en apothekers kuren controleren en autoriseren. Het is 
voor het Máxima (nu) niet mogelijk zelfstandig protocollen, strategieën en kuren te beheren. Ook is het niet 
mogelijk om de logica die in het systeem zit te exporteren en te hergebruiken voor andere doeleinden (delen 
met andere systemen) De patiënt-informatie (informatie over toegediende kuren) in Practocol Planner is 
relevante input-informatie voor het BOS.  
 
LATER-registratie 
Niet alle survivors die op de LATER-poli komen zijn voor kanker op de (poli-)kliniek in het Máxima behandeld. 
Daarom staat niet alle behandelinformatie van alle survivors in de Máxima systemen. Daarnaast waren de 
LATER-poli’s eerder verspreid over meerdere locaties in Nederland (Zie ook De LATER-Polikliniek en Proces op 
de LATER-poli). Dit betekent dat veel van de data ook geregistreerd staat in andere applicaties die gebruikt 
worden door andere centra in Nederland. Daarom is er al lang geleden voor gekozen om een Landelijk 
registratie op te zetten waarin alle belangrijke gegevens verzameld worden m.b.t. kinderkanker: de LATER-
registratie. Dit zal (in het begin) de belangrijkste bron van patiënten-informatie zijn voor het 
beslissingsondersteunende systeem voor de meeste survivors.  
 
Delen van informatie tussen de applicaties 
Op het moment van schrijven worden alleen de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en patiëntnummer 
van de patiënt overgenomen uit HiX in Practocol. Het HiX Patiëntenportaal toont de gegevens uit het EPD aan 
de patiënt.  
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 Beoogd gebruik beslissingsondersteunend systeem 

Het te ontwikkelen BOS zal naast de in het vorige kopje genoemde applicaties draaien. Het is de bedoeling dat 
het systeem zo veel mogelijk (visueel) geïntegreerd zal worden in het EPD. Het EPD wordt ook op de LATER-
polikliniek gebruikt om de survivor-gerelateerde informatie vast te leggen in het dossier. Door de visuele 
integratie, hoeft de zorgverlener niet tussen de verschillende applicaties te switchen. Daarmee wordt het 
gebruik van het BOS gebruiksvriendelijker en de kans op fouten verkleint. Hij/zij kan dan ook altijd de meest 
recente LATER-adviezen bekijken zonder hiervoor een extra systeem te hoeven openen. Het is de bedoeling dat 
de adviezen uit de BOS weer beschikbaar komen in het EPD als samenvatting en individueel zorgplan (IZP) 
welke dan ook gedeeld kunnen worden met de patiënt via het patiëntenportaal. 
Het is ook de bedoeling dat de logica (op basis van de richtlijnen) binnen het BOS eenvoudig onderhouden kan 
worden, zodat nieuwe kennis / versie van de richtlijnen snel doorgevoerd kan worden in de zorg.  

 Technologie 

De applicaties HiX en Practocol Planner zijn beiden beschikbaar binnen het UMC Utrecht netwerk. De twee 
applicaties en hun onderliggende database worden gehost op servers binnen het UMC Utrecht netwerk. De 
LATER-registratie is een SaaS-oplossing en wordt gehost op een externe server, bij een externe leverancier.  
Vanaf 2023 vormen het EPD en EVS de belangrijkste bronnen van patiëntinformatie voor nieuwe survivors. Om 
zo dicht mogelijk bij de bron te blijven zou er daarvoor een koppeling gerealiseerd moeten worden tussen het 
EPD (en EVS) en het BOS. Als (tijdelijke) tussenstap kan ervoor gekozen worden om de data eerste uit het EPD 
naar de LATER-registratie te ontsluiten, dit proces is al ingericht.  
Het realiseren van de koppeling tussen het EPD/EVS en het BOS is afhankelijk van de (technische) 
mogelijkheden tot het ontsluiten van data uit het EPD/EVS en de beschikbare tijd en resources in het Máxima 
om dat te realiseren. Hierover zal op termijn een besluit genomen moeten worden over de verdere invulling 
daarvan én zal er bij de ontwikkeling van het systeem rekening mee gehouden moeten worden. 
Er is besloten om in eerste instantie de BOS te baseren op de data in de LATER-registratie. Hier zitten 
(nagenoeg) alle survivors in en kan daarmee het BOS zo snel mogelijk ingezet worden in de praktijk (eventueel 
nog vóór 2023). Ook is het aan de EPD-kant nog niet mogelijk data uit het EPD te exporteren, maar wordt daar 
op het moment van schrijven wel aan gewerkt. 
Figuur 25 geeft het huidige systeemmodel weer, met daarin de applicaties weergegeven die de verschillende 
businessprocessen ondersteunen en een overzicht van de technologie-laag op hoog abstractieniveau en 

 
Figuur 25 - Systeemmodel met de business laag, relevante applicaties en technologie-laag 
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aggregatieniveau. Er is gekozen om een gelaagde structuur toe te passen (van boven naar beneden: de 
business-laag, de applicatie-laag en technologie-laag) om zo op hoog niveau de belangrijkste elementen en 
onderlinge relatie weer te geven.  
Figuur 26 geeft het mogelijke toekomstige systeemmodel weer waarbij de BOS gebruik maakt van de 
verschillende databases. Daarbij is het toekomstige LATER BOS opgenomen als module binnen het elektronisch 
patiëntendossier. Er is ook een aanvullende server toegevoegd met CIR database waarin de CIRs (en 
bijbehorende archetypen) zullen worden opgeslagen. Ook is duidelijk te zien dat de verschillende databases de 
LATER BOS voorzien van informatie. Er is ervoor gekozen om het systeemmodel in deze fase op een hoog 
abstractie- en aggregatieniveau uit te werken, omdat de focus van het project in deze fase vooral ligt op de 
CIRs. De technologie-laag zal in een volgende fase van het project verder in detail uitgewerkt moeten worden.  

 Discussie en conclusie 

Er zijn een aantal belangrijke applicaties die gebruikt worden tijdens het zorgproces voorafgaand aan het 
moment dat de survivor op de LATER-poli komt of waarin de data wordt verzameld die relevant is voor het 
LATER-zorgproces en het beslissingsondersteunend systeem.  
Doordat de kinderkankerzorg voorheen verspreid was over heel Nederland staat van veel survivors de 
informatie niet in het huidige EPD van het Máxima, maar wél (een deel) in de LATER-registratie. De LATER-
registratie is op dit moment de belangrijkste applicatie, welke de meest volledige informatie bevat van alle 
survivors in Nederland.  

 
Figuur 26 - Het systeem-model met toevoeging van de LATER BOS en LATER server met CIR database 
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Vanaf 2023 worden de databases van het huidige EPD en EVS de belangrijkste bronnen van informatie voor het 
BOS, dan is de informatie van alle nieuwe survivors die dan opgeroepen worden voor follow-up vastgelegd in 
de eerdergenoemde applicaties.  
Om het gebruik van de BOS zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken is het de bedoeling dat het systeem zo 
veel mogelijk (visueel) geïntegreerd wordt binnen het huidige EPD. 

5.6 Wet- & regelgeving / Randvoorwaarden 

 Wet op Medische hulpmiddelen / Medical Device Regulation 

In Nederland kende men tot 26 mei 2021 de Wet op Medische hulpmiddelen. Vanaf die datum gelden er 
nieuwe regels voor Medische hulpmiddelen die zijn vastgelegd in de Medical Device Regulation (MDR). [95] 
In deze nieuwe wet wordt een medisch hulpmiddel gedefinieerd als “een instrument, toestel of apparaat, 
software, implantaat, reagens, materiaal of ander artikel dat of die door de fabrikant is bestemd om alleen of in 
combinatie te worden gebruikt bij de mens voor een of meer van de volgende specifieke medische doeleinden:  

— diagnose, preventie, monitoring, voorspelling, prognose, behandeling of verlichting van ziekte,  
— diagnose, monitoring, behandeling, verlichting of compensatie van een letsel of een beperking,  
— onderzoek naar of vervanging of wijziging van de anatomie of van een fysiologisch of pathologisch 

proces of een fysiologische of pathologische toestand,  
— informatieverstrekking via in vitro-onderzoek van specimens afkomstig van het menselijk lichaam, 

waaronder orgaan-, bloed- en weefseldonaties, […];” [95] 
  
Volgens deze nieuwe wetgeving zal meer software onder de nieuwe regels vallen. Als er wordt gekeken naar de 
definitie en het doel van het beslissingsondersteunende systeem zal deze ook als medisch hulpmiddel gezien 
worden, immers het hulpmiddel wordt bij de mens aangewend voor diagnose, preventie, bewaking, 
behandeling of verlichting van ziekten. De ontwikkeling van het BOS moet daarmee dus aan de eisen van de 
wet voldoen. Voor de ontwikkeling zal de handreiking van MT Integraal [96] en de NFU handvatten Software als 
Medisch hulpmiddel [97] en In-huis ontwikkeling medische hulpmiddelen [98] gebruikt worden. 

 Wet algemene verordening gegevensbescherming 

De wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG) [99] gaat om veilig gebruik en omgang met 
persoonsgegevens. Deze wet is daarom ook van toepassing op het te ontwikkelen beslissingsondersteunend 
systeem.   

 Máxima architectuur principes 

In het Máxima worden er architectuur principes gehanteerd bij de verwerving van nieuwe (medische) 
hulpmiddelen, deze zijn ook (zo veel mogelijk) van toepassing op de ontwikkeling van het 
beslissingsondersteunend systeem: 
 
Business 

• B1. Kind en gezin optimaal betrekken bij het zorg- en onderzoeksproces 

• B2. Ervaring van patiënt/ouder/onderzoeker/student/zorgverlener is naadloos over alle kanalen. Zorg- 
en research data is overal en altijd beschikbaar. 

• B3. De geïntegreerde zorgunits en -netwerken rondom patiënten en onderzoekers worden 
grensverleggend ondersteund met ICT 

• B4. Faciliteert een internationale expertise-hub waarin kennisdeling en transparantie centraal staan 
 
Technologie 

• T1. Fit for purpose applicaties 

• T2. API first 

• T3. Cloud First 

• T4. Ontkoppeling presentatie laag van business logica en data lagen 

• T5. Any time, any where, any device 

• T6. Standaardisatie boven maatwerk. Onderzoek specifiek: open source waar mogelijk 
 
Data 

• D1. Data is intern en extern benaderbaar en uitwisselbaar volgens FAIR principes 

• D2. Single source of the truth 



 

60 
 

 Convenant Veilige toepassing van medische technologie 

Het convenant “Veilige toepassing van medische technologie” richt zich op de risicobeheer en veilige 
toepassing van medische technologie.[100]  Het convenant wordt ook gehandhaafd binnen het Máxima en is 
daarom ook van toepassing op het te ontwikkelen beslissingsondersteunend systeem. 

 IGJ toetsingskader e-health 

Het toetsingskader “Inzet van e-health door zorgaanbieders” wordt door de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd (IGJ) gehanteerd voor het houden van toezicht op gebruik van e-health binnen de zorg. Het 
toetsingskader is in lijn met het convenant en wet op medische hulpmiddelen. Dit toetsingskader is ook van 
toepassing op het te ontwikkelen beslissingsondersteunend systeem, daarom zal er rekening gehouden 
moeten worden met de criteria die zijn genoemd in het toetsingskader. [101] 
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6 Wensen en eisen aan ontwikkeling 
en gebruik CIRs en BOS 
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6.1 Inleiding 

De wensen en eisen geformuleerd in dit hoofdstuk zijn opgesteld aan de hand van resultaten van de 
literatuurstudie, op basis van wet- & regelgeving en randvoorwaarden en gesprekken met verschillende 
stakeholders. De eisen zijn ingedeeld op basis van de vijf lagen van het interoperabiliteitsmodel. 

6.2 Organisatie 

In de meerjarenstrategie (2020) van het Máxima is opgenomen dat het Máxima de kwaliteit van zorg 
(strategisch hoofddoel 3) de komende jaren nog meer wil verbeteren ondersteund door een state-of-the-art 
datavoorziening (strategisch hoofddoel 4) waar ontwikkeling en inzet van beslissingsondersteuning een 
onderdeel van is. [9] Het Máxima heeft nog weinig ervaring met de ontwikkeling of gebruik van 
beslissingsondersteunende systemen en er is ook nog geen beleid voor opgeschreven. Dit onderzoek, moet 
bijdragen aan de formulering van wensen en eisen op organisatorisch niveau. Wel is er op dit niveau besloten 
dat de Máxima architectuur principes zo veel mogelijk toegepast dienen te worden. Daarnaast is het in het 
belang van het Máxima dat de kans op vendor lock-in geminimaliseerd wordt door voor een taal en tools te 
kiezen met een actief ecosysteem / community erachter. 

6.3 (Zorg-)Processen 

Tabel 2 - Wensen en eisen: (zorg-)processen 

 Omschrijving Wens / 
eis 

P1 Het BOS moet beschikbaar zijn op het juiste moment, op de juiste locatie Wens 

P2 Het systeem met beschikbaar zijn tijdens poli-uren Wens 

P3 Het systeem mag het zorgproces niet verstoren Wens 

P4 De survivor moet te allen tijde toegang hebben tot zijn/haar samenvatting en gegenereerde 
behandeladviezen nadat deze gezamenlijk is vastgesteld. Tenminste in PDF formaat. Mag 
ook via het HiX-portaal 

Wens 

P5 Het systeem moet zoveel mogelijk geïntegreerd zijn met het EPD Wens 

6.4 Informatie 

Tabel 3 - Wensen en eisen: Informatie 

 Omschrijving Wens / 
eis 

I1 Het systeem moet NAW gegevens tonen van de patiënt Wens 

I2 Het systeem moet een samenvatting tonen van de eerder gestelde diagnose(n) en 
behandelingen 

Eis 

I3 Het systeem moet aanbevelingen geven op basis van de LATER-richtlijnen Eis 

I4 Het moet inzichtelijk zijn op basis van welke gegevens en waarom een advies wordt 
gegeven 

Eis 

I5 De resultaten moeten geëxporteerd kunnen worden uit het systeem (als PDF) Eis 

I6 De adviezen van het systeem moeten correct zijn Eis 

I7 Als er missende data ontbreken moet dit worden weergegeven worden en aangegeven 
worden welke adviezen hierdoor niet gegenereerd konden worden 

Eis 

I8 Versiebeheer moet mogelijk zijn én het moet inzichtelijk zijn op basis van welke versie van 
de CIR het advies is gegeven 

Eis 

I9 Meertaligheid moet (op termijn) ondersteund kunnen worden Wens 

I10 Aanpassingen aan IZP moeten ondersteund kunnen worden Wens 

I11 Adviezen moeten kunnen worden voorzien van een weging Wens 
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6.5 Applicatie 

Tabel 4 - Wensen en eisen: Applicatie 

 

6.6 Technisch 

Tabel 5 - Wensen en eisen: Technisch 

 

6.7 Wet- & Regelgeving 

Tabel 6 - Wensen en eisen: Wet- & Regelgeving 

 

6.8 Aanvullende wensen & eisen 

 
Tabel 7 - Wensen en eisen: Aanvullend 

 Omschrijving Wens / 
eis 

A1 De applicatie moet zo veel mogelijk (visueel) geïntegreerd worden met het EPD Wens 

A2 De gebruiker moet kunnen inloggen met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord als 
elders in het Máxima 

Wens 

A3 Er zijn CIR Authoring tools beschikbaar om de CIRs te ontwikkelen Eis 

 Omschrijving Wens / 
eis 

T1 De CIR moet aanpasbaar zijn Eis 

T2 De CIR moet gedeeld kunnen worden Eis 

T3 De CIR moet volgens een standaard opgebouwd worden Eis 

T4 De CIR moet te begrijpen zijn voor klinisch informatici, datamanagers, datascientists Eis 

T5 De CIR moet gebruik maken / koppeling hebben met standaarden zoals SNOMED CT, ICD-
10 en ICD-Ov3, HL7 FHIR profielen 

Wens 

T6 Bij het ontwerpen en ontwikkelen van het systeem moeten de Privacy by Design principes 
worden vastgelegd 

Wens 

T7 Versiebeheer (GIT) moet ondersteund worden voor zowel de CIR als aanvullende software 
om de CIR uit te kunnen voeren 

Eis 

T8 Het systeem moet zo veel mogelijk voldoen aan de Máxima architectuurprincipes Wens 

T9 Het systeem moet zo veel mogelijk gebruik maken van standaarden Wens 

T10 Er mogen geen dubbele standaarden gecreëerd worden Wens 

T11 De logica moet ontsloten kunnen worden uit het systeem t.b.v. andere doeleinden / 
voorkomen van vendor lock-in 

Wens 

T12 Het systeem moet aansluiten op landelijk standaarden zoals zibs / FHIR-profielen Wens 

T13 Het systeem moet gekoppeld kunnen worden aan de AD van het Máxima Wens 

T14 Het systeem kan op termijn tijds-/proces-gebonden ondersteuning bieden Wens 

T15 De CIR moet onderscheid kennen tussen kennis, proces en data Eis 

T16 Het moet mogelijk zijn om meerdere richtlijnen met elkaar te combineren Eis 

 Omschrijving Wens / 
eis 

W1 De ontwikkeling en gebruik van de applicatie voldoen aan de Medical Device Regulation Eis 

W2 De ontwikkeling en gebruik van de applicatie voldoen aan de eisen van de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd 

Eis 

W3 De ontwikkeling en gebruik van de applicatie voldoen aan wet algemene verordening 
gegevensbescherming 

Eis 

 Omschrijving Wens / 
eis 

AWE1 Documentatie over hoe de CIR te gebruiken en te implementeren is beschikbaar Eis 
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7 Systeemontwerp: Proof of Concept 
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7.1 Inleiding 

Zoals besproken in de discussie en aanbevelingen op basis van de literatuurstudie is ervoor gekozen om gebruik 
te maken van de openEHR standaarden voor de ontwikkeling van de CIRs. 

• openEHR maakt het mogelijk om een scheiding te hanteren tussen het informatiemodel en klinische 
informatie. Daarnaast biedt het de taal en tools om de klinische informatie volgens het informatiemodel 
vast te leggen. Dit in tegenstelling tot de zibs, wat een niet context-gebonden standaard is. 

• openEHR maakt het mogelijk om de modellen en CIRs eenvoudig te delen (semantisch en syntactisch 
interoperabel) met meerdere organisaties en systemen, zonder dat de opbouw van de logica opbouw 
afhankelijk is van de (datastructuur van de) onderliggende systemen [73]  

• openEHR is open-source en daarom gratis te gebruiken 

• Door gebruik te maken van openEHR archetypes en de Guideline Definition Language (GDL) is het 
mogelijk om CIRs op conceptueel niveau te ontwikkelen en zo concepten, logica en data van elkaar te 
scheiden.  

• openEHR is platform onafhankelijk en kan daarom op meerdere platforms geïmplementeerd en gebruikt 
worden 

• Door gebruik te maken van openEHR archetypes worden internationaal gebruikte 
zorginformatiebouwblokken zo veel mogelijk toegepast binnen de opbouw van het systeem. 

o Waar nodig is het mogelijk om bestaande archetypen aan te passen of nieuwe archetypen te ontwikkelen.  

• openEHR heeft een actieve community en haar tools worden op verschillende plekken in de praktijk 
gebruikt 

• openEHR heeft een uitgebreide documentatie 

• openEHR is compatibel te maken met de Zibs, voor Nederland is hier vanuit Stichting openEHR Nederland 
een werkgroep ingericht. [102]  

 
Voor de Proof of Concept (PoC) is ervoor gekozen om in Python een applicatie te ontwikkelen, waarbij voor de 
representatie van data en beslislogica gebruik wordt gemaakt van openEHR standaarden. Meer informatie over 
het ontwerp, keuzes en ontwikkeling van de BOS-software is omschreven in hoofdstuk 7.3 De software. Om te 
komen van een klinische richtlijn tot een advies moeten verschillende stappen doorlopen worden, zie Figuur 
27. Deze stappen en ontwikkeling van het beslissingsondersteunende systeem worden in dit hoofdstuk 
besproken.  

7.2 Vertaling van klinische richtlijn naar CIR 

Voor de vertaling van klinische richtlijn naar CIR zijn er een aantal stappen doorlopen:  
1) In eerste instantie zijn de klinische richtlijnen vertaald naar logische “regels” en is er vastgesteld of de 

onderliggende data beschikbaar is, zie Ontwikkelen logische statements op basis van LERM-methode 
2) Daarna zijn de beslisregels vertaald naar openEHR richtlijnen op basis van openEHR archetypen.  

 
Omdat de Nederlandse vertaling (de LATER-richtlijn) van de internationale PanCareFollowUp richtlijn nog niet 
beschikbaar was toen er aan de PoC werd begonnen, is er voor de PoC gebruikt van de internationale richtlijn.  
In overleg met de opdrachtgever is er voor de PoC alleen gefocust op de volgende subrichtlijnen [10, 89]: 

• Evidence-based recommendation for surveillance of subsequent breast cancer 

• Consensus-based recommendation for surveillance of cardiac problems (including IGHG 
Cardiomyopathy) 

• Concensus-based recommendation for surveillance of dental en oral problems 

• Consensus-based recommendation for surveillance of peripheral neuropathy 

 
Figuur 27 - Stappen om te komen van Klinische richtlijn tot presenteerbaar advies 
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 Ontwikkelen logische statements op basis van LERM-methode 

Daarbij is in eerste instantie gebruik gemaakt van de LERM-methode die eerder ook al succesvol werd 
toegepast door Kilsdonk et al. binnen dezelfde context. [12, 103] De methode bestaat uit zeven stappen [103]: 

1) Herformuleer de regel proactief 
2) Formuleer de regel als een logische regel 
3) Beoordeel de regels op tegenstrijdigheden 
4) Identificeer concepten die niet nodig zijn 
5) Classificeer concepten als helder of vaag; probeer heldere definities te vinden voor vage concepten en 

extraheer gegevenselementen uit de heldere concepten.  
6) Identificeer de regels die van toepassing zijn op patiënten, acties etc. 
7) Bepaal de beschikbaarheid van data in onderliggende databases / systemen nodig voor de beslisregels 

 
Zoals in de literatuur ook al werd aangeraden is het van belang om de logische statements samen met de zorg 
te valideren. Dit proces is afgestemd met de zorgverleners en wordt toegepast. Op basis van feedback en 
aanvullingen van de zorgverleners worden de logische statements aangepast.  
 
Voor het doorlopen van deze stappen hebben is er gebruik gemaakt van MS Excel waarbij de verschillende 
uitwerkingen naast elkaar werden weergegeven, zie Figuur 28. 
 

 
 

 
Figuur 28 - Voorbeeld vertaling van richtlijn naar logische statements 
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Figuur 29 - Archetype Medicatie beschikbaar via de openEHR Clinical Knowledge Manager 

 

 
Figuur 30 - Maak template of wijzig archetype met de openEHR Archetype Designer. In de afbeelding zijn de 
attributen SNOMED CT en ATC-code toegevoegd aan het Archetype Medication 
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 Vertaling naar openEHR richtlijnen op basis van openEHR Archetypes 

Nadat de richtlijnen zijn vertaald naar logische regels en de belangrijke data-elementen zijn geïdentificeerd 
moeten deze omgezet worden naar openEHR computer interpreteerbare richtlijnen. De volgende stappen zijn 
daarvoor doorlopen: 
 

1) Maken van een keuze voor de juiste openEHR archetypen welke beschikbaar zijn via de openEHR 
Clinical Knowledge Manager (CKM) [91] (zie Figuur 29) én op basis van de eerder opgestelde lijst (zie 
5.4.6 Overzicht beschikbare data-elementen).  

2) Wanneer niet de juiste archetype beschikbaar was, of deze niet volledig was is een nieuw archetype 
gemaakt of een bestaande gewijzigd.  
Ook was het mogelijk om één of meerdere archetypen samen te voegen in een template. Met deze 
templates kunnen klinische datasets ontwikkeld worden die specifiek zijn voor een use case, 
ziektebeeld of organisatie. Daarnaast kunnen er aan templates aanvullende beperkingen toegevoegd 
worden. [90]  
Voor het maken en wijzigen van archetypen en templates is de gratis openEHR Archetype Designer 
beschikbaar (zie Figuur 30) of kan er gebruik worden gemaakt van één van de andere gratis/open 
source of commerciële tools. [104, 105]  
Voor de Proof of Concept is er gebruik gemaakt van de openEHR Archetype designer en zijn de 
archetypen ontwikkeld op basis van de Archetype Definition Language versie 1.4 (ADL1.4) omdat deze 
versie op het moment van schrijven ondersteund wordt door de GDL Editor (zie stap 3).[104, 106] 

3) Pseudo-formalisatie van de richtlijn van logische statements naar logische statement met openEHR 
archetypen (zie Figuur 31) 

4) Voor het formaliseren van CIR-beslisregels is er gebruik gemaakt de openEHR Guideline Definition 
Language versie 2 (GDL2). GDL2 is ontworpen om onafhankelijk van platform, talen, referentie 
terminologieën en standaard EPD-modellen gebruikt te kunnen worden en klinische regels en 
richtlijnen in een computer interpreteerbaar formaat vast te leggen. [107, 108] Op basis van eerder 
geselecteerde archetypen kunnen dan beslisregels gegenereerd worden. Voor de Proof of Concept is 
er gebruik gemaakt van de open source GDL Editor (zie Figuur 33 - Figuur 35). [109] 

 Samenvatting 

Na de bovenstaande stappen doorlopen te hebben was er een set van platform-onafhankelijke, natuurlijke 
taalonafhankelijke computer interpreteerbare richtlijnen (GDL2-bestanden) die eenvoudig gedeeld kunnen 
worden en aangepast kunnen worden naar (lokale) behoefte. Deze CIRs zijn opgebouwd uit internationaal 
beschikbare of deelbare platform-onafhankelijke concepten (archetypen – ADL1.4) en het openEHR referentie 
model (zie Figuur 32).  
 

 
Figuur 32 - Schematische weergave van openEHR reference model, archetype en guideline file 

 
 

 
Figuur 31 - Voorbeeld pseudo-formalisatie en logische statement met openEHR archetypen 
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De logica in de CIRs kan gelezen worden door mensen met een programmeer-achtergrond die gewend zijn 
code te lezen. Voor mensen die geen programmeer-achtergrond hebben is dit een stuk lastiger. De GDL2 editor 
maakt de logica al iets beter te begrijpen (zie Figuur 33 en Figuur 34), maar is nog steeds lastig te begrijpen 
voor mensen die hier geen ervaring mee hebben. De logica zou, in een later stadium, op een voor zorgverleners 
begrijpbare manier weergegeven moeten kunnen worden in het BOS, zodat zij in staat zijn om te verifiëren of 
de CIR overeenkomt met de natuurlijke tekst richtlijn. Dit zal ook het vertrouwen in het BOS vergroten.  
 
De CIRs konden echter nog niet direct gebruikt worden voor de LATER-use case. Om de CIRs te kunnen 
gebruiken diende eerst software ontwikkeld / gebruikt te worden die: 

• De data-elementen uit de archetypen kan mappen tegen de real-world data-elementen uit de 
database 

• De logica uit de GDL2 bestanden kan interpreteren en toepassen op de real-world data-elementen 

• Het advies kan presenteren aan de zorgverlener. 
 
Bij gebrek aan op Python gebaseerde, (gratis) open source software is er voor de PoC besloten hiervoor zelf 
software te ontwikkelen die dit kan ondersteunen, zie het volgende kopje. 
 
  

 
Figuur 33 - Definiëren van de in en output waarden voor de beslisregels in de GDL2 Editor 

 
Figuur 34 - Definiëren van de beslisregels en acties die uitgevoerd moeten worden indien uitkomst overeenkomt in de GDL2 Editor 
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7.3 De software 

De prototype software is ontwikkeld met de programmeertaal Python. Bij de ontwikkeling van de software zijn 
verschillende ontwikkel-patronen en concepten toegepast om schaalbare en veilige software te ontwikkelen.  

 De programmeertaal Python 

De Python programmeertaal is een open-source ontwikkeltaal die regelmatig gebruikt wordt voor de 
ontwikkeling van machine-learning en AI-algoritmen. De taal is open-source wat het gebruik ervan 
laagdrempelig maakt. Er is ervoor gekozen om deze taal voor de basis van het beslissingsondersteunende 
systeem te gebruiken: 

• Omdat de taal relatief makkelijk te leren is 

• Omdat er in het Máxima ervaring is met het programmeren in Python (o.a. onderzoekers & 
datascientists) 

• De taal open-source is en te gebruiken voor commerciële doeleinden 

• De taal veel gebruikt wordt voor machine-learning- en AI-algoritmen, dit maakt het mogelijk de tool in 
de toekomst verder door te ontwikkelen en deze aanpakken eenvoudiger te integreren. 

• Python een populaire programmeertaal is en voor veel doeleinden gebruikt wordt, daardoor is het 
eenvoudiger hier programmeurs voor te vinden. 

 Model view controller 

Er is ervoor gekozen om bij het ontwikkelen van het prototype het Model-View-Controller softwaredesign 
patroon te hanteren. Daarbij wordt de (code van) de applicatie opgesplitst in drie met elkaar verbonden 
“blokken”:  

• Het model – is het centrale component en regelt de data los van de view, in dit gedeelte van de data 
wordt de datastructuur vastgelegd en de relatie met de onderliggende database gemaakt. Het model 
ontvangt input (query’s) van de controller. 

• De view – is de code waarin is geregeld op welke manier informatie getoond wordt aan de gebruiker, 
dezelfde informatie kan op verschillende manieren weergegeven worden, afhankelijk van de context. 
De view wordt “gevoed” met informatie op basis van één of meerdere models 

• De controller – handelt de aanvragen van de gebruiker af en bestuurt (controls) de model of view 
Door de code van de software op te delen in deze drie verschillende elementen is de code beheersbaarder en is 
het eenvoudiger wijzigingen door te voeren zonder dat dit direct vereist dat de andere elementen (volledig) 
aangepast worden. 

 Repository pattern 

Daarnaast wordt er in het prototype ook het repository pattern toegepast. Het is een strategie om de code 
meer los te koppelen van de onderliggende database, waardoor het eenvoudiger wordt om van onderliggende 

 
Figuur 35 - Testen van de beslisregels in de GDL2 Editor 
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database(technologie) te veranderen zonder dat (veel van) de code in de software opnieuw geschreven hoeft 
te worden.  

 Object Oriented Programming en Object-relational mapping 

Object Oriented Programming (OOP) is een veelgebruikte programmeer-aanpak, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van Klassen en Objecten. Deze splitsing wordt gebruikt om de structuur van de softwarecode op te 
splitsen in herbruikbare bouwblokken (stukken code) om logica en data op eenzelfde manier te structureren en 
representeren, een Klasse. Deze bouwblokken kunnen gebruikt worden om objecten (representatie van de 
werkelijkheid) te maken. Voorbeeld: Als we ervan uitgaan dat alle patiënten een naam en een aandoening 
(attributen) hebben zou het zonde zijn als men de functionaliteit voor het vastleggen van een naam en 
aandoening voor elke patiënt opnieuw zou moeten programmeren. Om die reden is het handiger om een 
blauwdruk (Klasse) te maken waarin is vastgelegd dat elke patiënt altijd een naam en een aandoening (de 
attributen) heeft. Men kan deze blauwdruk dan gebruiken om een nieuwe representatie van één patiënt 
(object met bijbehorende attributen) te maken. Klassen kunnen ook zogenaamde methoden bevatten 
waarmee aanvullende logica of berekeningen uitgevoerd worden. Deze worden gedefinieerd op Klasse-niveau 
en kunnen beschikbaar zijn op Klasse- én object-niveau.  
Door OOP toe te passen wordt de structuur van de code helderder en kan code hergebruikt worden, is het 
eenvoudiger om code te debuggen en is het veiliger omdat functionaliteiten “gevangen” zitten in een Klasse en 
kan structuur en functionaliteit overgeërfd worden in subklassen.  
 
In de tool wordt er gebruik gemaakt van de SQLAlchemy Library als Object Relational Mapper [110] wat Python 
Klassen (een Model) vertaald naar database tabellen en database queries en object-data “vertaald” naar 
database-records.  
SQLAlchemy ondersteund meerdere databasetypen (Oracle, MySQL, PostreSQL etc.). Door de “API-taal” 
(Application Programming Interface) van de SQLAlchemy te gebruiken kan er eenvoudig over de tijd veranderd 
worden van onderliggende database zonder dat hier direct de code voor aangepast hoeft te worden. De object-
model en database schema zijn hierdoor van elkaar losgekoppeld.  

 De database 

Voor het prototype is ervoor gekozen om de bestaande structuur van de LATER-registratie aan te houden. Er is 
voor het gemak gekozen om een MySQL database hiervoor te gebruiken. Door gebruik van de SQLAlchemy kan 
er echter zonder al te veel aanvullende handelingen gekozen worden voor een andere type database. De 
database bevatte geen echte patiëntendata. Bij het ontwikkelen van de tool is er gebruik gemaakt van 
gefingeerde, handgemaakte data.   

 Vastlegging van wijzigingen in de database 

Voor het bijhouden van wijzigingen in de database wordt er gebruik gemaakt van een Database migratie tool 
Alembic. Met deze tool is het mogelijk scripts te maken, beheren en aanroepen voor het wijzigen van 
relationele databases. Daarbij maakt het gebruik van SQLAlchemy. De scripts worden voorzien van 
versienummer, waardoor het duidelijk is wanneer welke wijzigingen zijn uitgevoerd. [111] 

 Vastlegging van wijzigingen in de code d.m.v. GIT 

Voor het bijhouden van wijzigingen in de code is gebruik gemaakt van GIT en Bitbucket. Bitbucket is een online 
platform voor GIT code management en opslag van code in de cloud. [112] Door een centrale plek te hanteren 
waar de code wordt opgeslagen, een zogenaamde code-repository, kan voorkomen worden dan code (en 
kennis) over de code verloren gaat. Daarnaast biedt zo’n repository de mogelijkheid om de code eenvoudig te 
delen met anderen, worden ontwikkelaars impliciet gedwongen hun code te voorzien van commentaar / 
handleiding om de leesbaarheid van de code te vergroten en vragen van anderen te voorkomen. Verder 
kunnen ontwikkelaars zo eenvoudig zien waar iedereen mee bezig is. Het kunnen delen van de code, zal de 
kennisdeling en kwaliteit 
bevorderen: Doordat code eenvoudiger gedeeld kan worden is het ook eenvoudiger voor medewerkers om 
met elkaars code mee te kijken en elkaar te attenderen op eventuele fouten (code-review), dit komt de 
kwaliteit van de code ten goede. 
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 Afhandeling van de beslisregels 

Voordat de openEHR GDL CIRs gebruikt kunnen worden zijn er een paar stappen die doorlopen moeten 
worden: 

1. Inlezen archetypes en mapping data-elementen op elementen in de database 
2. Inlezen van richtlijnen en mapping van GDL ontologie op de archetype ontologie 
3. Afhandeling van de beslisregels  

7.3.8.1 Inlezen van de archetypes en mapping op de database 

Om de GDL CIR te kunnen gebruiken dienen de in de CIR gebruikte archetypen “bekend gemaakt te worden” 
aan de software zodat deze ze kan interpreteren.  
Hiervoor is er in de software een module ontwikkeld welke de archetypen en data-elementen inleest in een 
aparte tabel in de database. Door middel van een handmatige mapping kunnen deze elementen dan gemapt 
worden op class attributen die overeenkomen met data-attributen in de LATER-registratie. 
 
Figuur 37  toont de attributen uit het Archetype ADL bestand “Maxima Medication V1”, welke gebruikt en 
gemapt worden in het GDL bestand (Figuur 38) en op een model (naam: Cytostatic) en attribuut (naam: 
code_id) in de software (Figuur 39) 
 
Verwachting is dat na afronding van het project er een “vaste” set aan archetypen zal zijn welke herhaaldelijk 
voor verschillende onderdelen van de CIR gebruikt zullen worden. Verwachting is ook dat deze dan minder vaak 
zullen wijzigen.  
In plaats van de archetypen in te laden in een tabel kan er ook gekozen worden de archetypen en hun mapping 
in te laden in een JSON-file. Dit heeft als voordeel dat er dan versiebeheer toegepast kan worden op de 
documenten, omdat wijzigingen in JSON-bestanden vastgelegd kunnen worden met GIT. Dit zal in een later 
stadium van het project worden toegepast. 

7.3.8.2 Inlezen van richtlijnen en mapping van GDL ontologie op Archetype ontologie 

Voor de PoC is ervoor gekozen om de GDL-bestanden real-time in te laden. Dit betekent dat de bestanden op 
het moment van opvragen van adviezen voor een patiënt stuk voor stuk (tijdelijk) ingeladen worden en 
doorlopen worden. Dit heeft als voordeel dat ook op de GDL-bestanden versiebeheer (GIT) toegepast kan 
worden.  
Nadeel kan zijn dat het bepalen van de adviezen hierdoor mogelijk langer duurt. Aanvullende tests moeten dit 
uitwijzen. Om dit probleem te verhelpen zouden caching opties toegepast kunnen worden, waarbij de CIRs in 
het tijdelijk geheugen van de server worden ingeladen en zo sneller beschikbaar zijn.  
 
In de GDL-bestanden wordt er een unieke code ($gt….) gebruikt binnen de beslisregels. Deze codes zijn 
verbonden met de gebruikte archetype attributen. In elk GDL-bestand is hiervoor een mapping gemaakt, zie 
Figuur 38. De $gt… codes worden weer gebruikt in de beslisregels in het GDL-bestand, zie Figuur 40.  

7.3.8.3 Afhandeling van de beslisregels 

De GDL-beslisregels zijn opgebouwd uit een when en een then gedeelte. Het when gedeelte moet daarbij 
positief zijn voor de desbetreffende patiënt, alvorens het then gedeelte wordt uitgevoerd / advies wordt 
gegeven.  
De regels worden in de software real-time ingelezen, geïnterpreteerd en uitgevoerd. Voordat de regels kunnen 
worden uitgevoerd, moet de GDL-syntax (zie when, o.a. de komma, “!=”, “==”, “||”, en “()”) omgezet worden 
naar voor Python logische syntax. Ook de GDL-codering ($gt….) moet omgezet worden naar model attributen, 
voorbeeld: “$gt0007|SNOMED-CT code|” (GDL bestand)  → Archetype Maxima Medication V1 at01599 (ADL 
bestand) → Software model Cytostatic attribute code_id (software model). En de bijbehorende patiënt data 
moet opgehaald en geïnterpreteerd worden.  
Het geheel proces voor genereren van een advies is weergegeven als activity diagram in Figuur 41. 
Figuur 42 laat een voorbeeld van een advies zien voor een patiënt waarbij het when gedeelte juist was. 
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 Technische ontwerpen 

Figuur 43 toont een schematische weergave van de opbouw van het beslissingsondersteunend systeem. Daarin 
is duidelijk te zien dat het LATER BOS is opgebouwd uit verschillende componenten: 

• View/API 
• Controller 
• Model 
• Repository 
• Guideline Execution Engine 

Waarbij de GDL en archetypen beschikbaar worden gesteld aan de Guideline Execution Engine. De databases 
data aanleveren aan een repository die in verbinding staat met model en de View/API communiceert met de 
computer van de gebruiker.  
 
Figuur 44 toont in een andere schematische weergave de representatie van een informatiebouwsteen 
(conceptueel / informatielaag) in de software tot aan de database-laag. In het figuur is duidelijk te zien dat een 
informatiebouwsteen wordt gerepresenteerd door een Archetype, die in de software wordt gerepresenteerd 
door een model, dat wordt ondersteund door een repository welke gelinkt is aan een specifieke database. 

 Samenvatting 

Met de ontwikkeling van de software is er een modulair systeem ontwikkeld dat de op openEHR archetypen en 
openEHR GDL gebaseerde CIRs kan integreren, interpreteren, uitvoeren en advies kan genereren op basis van 
onderliggen patiënten data. Figuur 36 toont een schematisch overzicht van de inzet van het BOS in het proces, 
waarbij de verschillende componenten zijn weergegeven.  
Het model uit Figuur 32 is nu aangevuld met een (zie Figuur 45): 

- Integratie-laag – integreert de verschillende onderdelen met elkaar 
- Guideline Execution Machine – voert de beslisregels uit 
- Reporting – genereert en deelt het advies 
- Databases – LATER registratie en HiX-database (toekomst) 

 
 

 
Figuur 36 - Schematisch overzicht inzet BOS in proces 
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Figuur 37 - Voorbeeld van attributen in een 
openEHR Archetype ADL bestand 

 
Figuur 39 - Voorbeeld van mapping archetype attribuut op softwaremodel en attribuut 

 
Figuur 38 - Voorbeeld van data-binding archetype-attributen aan GDL-attributen 

 
 
 
 

 
Figuur 40 - Voorbeeld van beslisregels en gebruik $gt... codes 
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Figuur 42 - Voorbeeld resultaat advies bij patiënt waarbij when gedeelte in richtlijn juist was 

 

 
Figuur 41 - Activity diagram voor genereren advies op basis van richtlijnen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 43 - Schematische weergave van de opbouw het beslissingsondersteunend systeem 
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Figuur 44 - Schematische weergave van de representatie van een informatiebouwsteen tot en met de database laag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 45 - Schematische weergave van het beslissingsondersteunend systeem in lagen 
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8 Verificatie en validatie 



 

78 
 

8.1 Verificatie 

Aan de hand van de Proof of Concept is er aangetoond dat de openEHR Guideline Definition Language gebruikt 
kan worden voor het op gestandaardiseerde wijze vastleggen van beslisregels.  
Door gebruik te maken van conceptuele bouwblokken (openEHR Reference Model, openEHR archetypen en 
templates) is het mogelijk om computer interpreteerbare richtlijnen te genereren, die platform onafhankelijk 
zijn en waarbij er een scheiding is tussen: concepten, domein kennis en logica. De PoC heeft aangetoond dat 
het mogelijk is om op basis van de ontwikkelde CIR en gefingeerde patiëntdata behandeladviezen te genereren, 
zie Figuur 42. 

8.2 Validatie 

 Stap 1 – Mogelijkheden voor standaardisatie en formalisatie klinische richtlijnen 

Omdat er in het Máxima nog weinig ervaring was met CIRs waren de literatuurstudie en interviews essentieel 
in het ontwerpproces. De literatuurstudie heeft geleid tot een referentiekader van proces-aanpakken, CIR 
formalisatie talen, architectuur aanpakken en -frameworks die gebruikt kunnen worden bij het ontwikkelen en 
gebruik van CIRs en ontwikkelen en gebruik van een BOS. De aanpak zoals gehanteerd in het jaarproject volgde 
stappen die in de literatuur werden voorgesteld, een aantal voorbeelden: 

• Het stapsgewijs vertalen van natuurlijke tekstrichtlijn naar CIR 
• Betrekken zorgverleners in het vertaalproces voor verduidelijking van de richtlijnen 
• Gebruik van openEHR (als één van de beschikbare CIR talen) als schaalbare oplossing voor de CIR 
• Toepassen van de MVC-architectuur bij het ontwikkelen van het BOS 

Met de ontwikkeling en test van de PoC is aangetoond dat de gekozen aanpak op basis van de literatuur heeft 
gewerkt.  

 Stap 2 – In kaart brengen van organisatie en zorgprocessen 

Na het voeren van gesprekken met leden van de projectgroep (die het LATER-proces goed kennen) zijn de 
LATER-organisatie en de zorgprocessen op de LATER-poli in kaart gebracht. De processen zijn daarbij 
uitgeschreven in tekstformaat en uitgetekend in proces-platen.  
De uitgeschreven teksten en uitgetekende proces-platen zijn vervolgens opnieuw voorgelegd aan leden van de 
projectgroep. Op basis van hun feedback zijn de tekst en de afbeeldingen aangepast en weer aan hen 
voorgelegd. Dit proces werd herhaald totdat er een definitieve procesplaat en uitgeschreven tekst was die 
volgens de projectgroep het proces voldoende goed representeerden. Het uitvoeren van de validatie in dit 
iteratieve format was essentieel om tot goede proces-platen te komen.  
Een voorbeeld: Op basis van het initiële gesprek was de IST-plaat, weergegeven in Figuur 46, het eerste 
resultaat. Hierin waren een aantal zaken nog niet helemaal juist:  

• Overdracht van patiënt naar de LATER-arts loopt parallel aan de stappen Data verzamelen over 
patiënt, Schrijven behandeladvies, Order voor inplannen afspraak, Plant afspraak in met survivor 
Dit is aangepast in een nieuwe versie 

• Ook ontbraken er stappen: Na de bel-afspraak schrijft de LATER-arts een brief aan de huisarts, waarna 
het proces stopt óf er wordt een vervolgafspraak aangevraagd 

Dit is uiteindelijk aangepast wat geleid heeft tot een definitieve versie. Ook voor de SOLL-platen zijn 
vergelijkbare wijzigingen doorgevoerd na gesprekken met de projectgroep.  
 
De uitgewerkte procesmodellen hebben bijgedragen aan het inzichtelijk maken welke verandering(en) er in het 
proces zouden optreden als het beslissingsondersteunende systeem in de praktijk gebruikt zal gaan worden. Dit 
heeft ertoe geleidt dat er gesprekken worden gevoerd over de invulling van verschillende stakeholders, 
betrokken in het proces. Ook bij de implementatie van het systeem zal hier aandacht aan besteed worden.  

 Stap 3 – (Pseudo-)formalisatie van de richtlijnen 

Voor de pseudo-formalisatie van de richtlijnen hebben de ontwerper en centraal datamanager gezamenlijk een 
aantal onderdelen van de richtlijn vertaald en uitgewerkt in een Excel-document, omdat daar gezamenlijk in 
gewerkt kon worden. Daarbij hebben zij de LERM-methode als basis gehanteerd, maar niet volledig gevolgd. 
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Nadat een onderdeel van de richtlijn was vertaald werd deze tijdelijk even weggelegd. Na enkele dagen / 
weken werd er opnieuw naar de natuurlijke tekstrichtlijnen en de formalisatie ervan gekeken door de 
ontwerper en datamanager om te valideren of zij het met de eerdere validatie eens waren. Waar nodig werd 
de formalisatie aangepast. Dit is uitgevoerd in meerdere (3+) cycli. 
In eerste instantie werden de natuurlijke tekst-richtlijnen in het document vertaald naar IF-THEN-ELSE 
statements. Het Excel-bestand bestond toen uit twee kolommen: één voor de natuurlijke tekst richtlijn en één 
voor de IF-THEN-ELSE statements. Al snel bleek dit niet voldoende en was er behoefte aan extra informatie bij 
het uitwerken van de richtlijnen. De kolommen type, start-moment, frequentie en onduidelijkheid / vraag 
werden toegevoegd om bij het vertalen van de richtlijnen extra (meta-)informatie bij te kunnen houden. 
Onduidelijkheden in de richtlijn werden apart genoteerd. 
Naarmate de inhoud van het document groter werd was het lastiger om de relatie tussen de inhoud van de 
tekst en inhoud van de pseudo-formalisatie eenvoudig te herkennen. Daarom werden in een volgende iteratie, 
bij het uitschrijven van de richtlijnregels verschillende kleuren toegepast om overeenkomende elementen uit 
de natuurlijke tekstrichtlijn aan te duiden in de geformaliseerde richtlijn en zo het vertaalproces duidelijker te 
maken. Ook hebben we per IF-THEN-ELSE element een achtergrond element toegekend zodat duidelijk was 
wat bij elkaar hoorde.  
 
Nadat voor de verschillende onderdelen een pseudo-formalisatie beschikbaar was werden deze en 
bijbehorende onduidelijkheden besproken met de richtlijnontwikkelaar(s).  

 

 

Figuur 46 - IST eerste versie versus definitieve versie 

Parallel proces 
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Deze stap met richtlijnontwikkelaars/artsen is belangrijk, want bij de pseudo-formalisatie van de richtlijn bleek 
al snel dat er bepaalde zaken onduidelijk waren:  

• Een voorbeeld: In de richtlijn wordt er gesproken over younger age (“Repeat ECG once after the age of 
18 years if entry into LTFU was at a younger age”) [10] het is hier onduidelijk wat er met younger age 
bedoeld wordt: Is dat onder de 12 jaar? Of onder de 16? Of zelfs onder de 21? Om deze regel op te 
kunnen nemen in de CIR moet dit geëxpliceerd worden.  

• Een ander voorbeeld: In de richtlijn staat: “Mammography and breast MRI every year if >= 25 years of 
age or >= 8 years from radiation, whichever occurs last” [10] Als wij hier alleen even kijken naar “>= 8 
years from radiation” is het onduidelijk hoe die acht jaar berekend moeten worden: Vanaf de eerste 
keer dat de survivor radiotherapie ontving of vanaf de laatste keer? 

Door dergelijke vragen na te gaan bij de richtlijnontwikkelaar kan dit verduidelijkt worden in zowel de 
natuurlijke tekstrichtlijn als de CIR en worden deze dus explicieter. Op basis van feedback en input van de 
richtlijnontwikkelaars worden de formalisaties aangepast en/of aangevuld. Dit is een cyclisch proces. 
Met de richtlijnontwikkelaars zijn er werkafspraken gemaakt om gedurende de transformatie van natuurlijke 
tekstrichtlijn naar CIR dergelijke vraagstukken gezamenlijk te bekijken en te beantwoorden. Ook voor de juiste 
selectie van informatie uit de database is hun input van belang.  
 
Toen er eenmaal was gekozen voor een CIR-formalisatie taal werd er een extra kolom toegevoegd waarbij de 
IF-THEN-ELSE statements opnieuw werden opgeschreven, maar waarbij gebruik werd gemaakt van de 
geïdentificeerde zorginformatiebouwblokken (of vergelijkbare CIR-representatie ervan).  
 
De toegepaste, op LERM-gebaseerde, methode om richtlijnen te vertalen van een natuurlijke taal naar een 
computer interpreteerbare richtlijnen bleek nuttig te zijn om de richtlijnen op een stapsgewijze en inzichtelijke 
manier te vertalen. 
Hoewel het Excel-bestand voor het uitwerken en vaststellen van de nodige stappen voor het vertaal-proces 
goed werkte, is gebruik van de Excel geen schaalbare oplossing. Indien er meer richtlijnen uitgewerkt moeten 
worden, zal het document al snel onoverzichtelijk worden. Ook is het niet altijd duidelijk wie, wanneer welke 
wijziging heeft uitgevoerd. Hier zal op termijn dus een betere oplossing voor gevonden moeten worden. 

 Stap 4 – Data-elementen, Informatiebouwblokken en informatiebronnen 

Door het iteratieve proces en het model te bespreken met de datamanager is het model beter geworden. De 
input van datamanager was hierbij erg waardevol, omdat zij als geen ander wist welke data-elementen er 
beschikbaar waren in de LATER-registratie en wat hun onderlinge samenhang was.  
Een voorbeeld dat laat zien waarom deze validatie-slag belangrijk was: Op basis van de eerste beschikbare lijst 
van beschikbare datavelden was een eerste opzet van het datamodel gemaakt. Door het datamodel samen met 
de datamanager te bespreken bleek al snel dat een deel van de velden niet relevant was voor de LATER use 
case (maar wel voor onderzoek). Deze velden konden dus uit het datamodel weggelaten worden voor deze use 
case. Figuur 47 toont hier een overduidelijk voorbeeld van: De database beschikte over informatie over het 
overlijden van de patiënt. Omdat in deze use case wordt uitgegaan van levende survivors, is deze informatie 
voor nu achterwege gelaten. Ook enkele andere velden waren niet relevant voor het huidige project en konden 
dus weggelaten worden uit het model. Alle velden die weggelaten konden worden zijn aangegeven met rood in 
Figuur 47. 
Op basis van bovenstaande voorbeeld hebben de datamanager en ontwerper (klinische informaticus i.o.) 
nogmaals de lijst van beschikbare velden doorlopen en bepaald welke velden wel/niet relevant waren voor het 
huidige project.  
Het datamodel heeft bijgedragen aan het inzichtelijk maken en kunnen communiceren van de verschillende 
data-elementen die van belang zijn bij de beslissingsondersteuning op de LATER-poli. Door het weglaten van de 
niet relevante data-elementen is er een model gecreëerd dat overzichtelijk en compleet is voor deze use case. 
Het heeft geholpen om op gestructureerde wijze de belangrijke elementen te identificeren, om deze zo te 
kunnen vertalen naar de openEHR archetypen.  
 
Op basis van een overzicht van de beschikbare data-elementen zijn door de ontwerper eerste de bijpassende 
zibs en later de openEHR Archetypen geïdentificeerd. Deze moeten nog verder besproken en gevalideerd 
worden door de projectgroep. Wel is al duidelijk dat het informatiemodel en datamodel nog niet volledig op 
elkaar aansluiten; er zijn meer dataelementen in het datamodel beschikbaar. Door behoefte (informatiemodel) 
en beschikbaarheid (datamodel) uitgewerkt te hebben in de modellen zal dit proces eenvoudiger verlopen, 
omdat sneller zichtbaar is waar de mismatch zit.  
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 Stap 5 - Keuze technologie tool(s) en processen en ontwikkeling BOS 

Tijdens de ontwikkeling van de CIR in de openEHR GDL2 tool is er gebruik gemaakt van de execution tab (zie 
Figuur 35) van de GDL2 tool om te controleren of de CIR naar verwachting werkte. Op de execution tab konden 
verwachte input-waarden ingevoerd worden en de uitkomst (het verwachte advies) bekeken worden. De CIR 
werkte de eerste keer niet direct: er was geen verwacht advies, ondanks dat de juiste input ingevoerd was. Wat 
bleek: in de CIR moest in de vergelijking de verwachte waarde omringd worden door aanhalingstekens, omdat 
het input veld een tekst-string is. Op basis daarvan was de CIR aangepast en werkte deze wel: 
$gt0007|SNOMED-CT code|==386905002 → $gt0007|SNOMED-CT code|=='386905002' 
 
Bij de ontwikkeling van de software is ook een iteratieve aanpak gehanteerd. Na het schrijven van elk stukje 
code werd de code uitgevoerd om te controleren of het resultaat overeenkwam met de verwachte uitkomst. 
Daarbij werd er gebruik gemaakt van Python’s print() functie, debugging functionaliteit in de software 
PyCharm, Python’s foutmeldingen en gekeken naar de uitkomsten in de browser en deze vergeleken met de 
verwachte uitkomsten. Indien deze niet overeenkwamen werd de code doorlopen op zoek naar het probleem. 
Het is de bedoeling om bij de volledige ontwikkeling van de software Test Driven Development toe te passen, 
waarbij eerste de test met verwachte uitkomst wordt geschreven en daarna pas de code. Zo kan automatisch 
en continu getest worden of de code werkt zoals verwacht. 
 
De software is (voorlopig) gelimiteerd tot het genereren van een advies en bevat nog geen grafische user 
interface, wat het lastig maakt om de software te valideren met zorgverleners. Validatie daarvan met 
zorgverleners is daarom ook niet uitgevoerd. In het Máxima zal na afronden van deze jaaropdracht de software 
verder worden doorontwikkeld.  
Met de doorontwikkeling van de software zal ook rekening gehouden moeten worden met andere technische 
en niet technische eisen welke eerder gedefinieerd zijn.  

 
Figuur 47 - Eerste uitwerking informatiemodel (patiënt informatie) 
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Door het ontwikkelen van een openEHR GDL bestand, testen van de CIR in de GDL2 editor tool, het ontwikkelen 
van BOS PoC én genereren van een patiënt-specifiek advies op basis van (gefingeerde) patiëntendata is 
aangetoond dat: 

• openEHR standaarden gebruikt kunnen worden voor het ontwikkelen van een CIR 

• Python gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van een BOS 

• De combinatie gebruikt kan worden voor het genereren van adviezen met behulp van een standaard 
Daarmee is het ontwerp compleet gevalideerd.  

 Validatie tijdens en na implementatie  

De beste manier om het uitgewerkte proces van vertalen van natuurlijke tekst naar CIR, het informatiemodel 
en beslissing ondersteund systeem te valideren is om deze daadwerkelijk in de zorg te gaan gebruiken. Het 
systeem is gevalideerd als deze wordt geaccepteerd door de verschillende stakeholders en wordt toegepast in 
de praktijk. Helaas was er binnen deze jaaropdracht geen tijd om de PoC in de praktijk te testen. Bij aanvang 
van dit project was dit al duidelijk. Omdat deze jaaropdracht onderdeel was van een langer lopend project van 
tenminste drie jaar, is hier later in het project nog tijd voor. Wel is uit een voorgaande vergelijkbare studie 
bekend dat de invoering van het beslissingsondersteunend systeem voor de LATER-polikliniek zal bijdragen en 
de reductie van tijd die het kost om te komen tot de adviezen bij complexere casussen en zullen de adviezen 
meer compleet zijn. [12] 
 
Door nauwe samenwerking met de desbetreffende stakeholders en het kort-cyclische werken zijn de 
uitwerkingen wel in lijn met hoe het Máxima de ontwikkeling van het systeem voor ogen heeft. Ook naar de 
toekomst toe zal deze aanpak nodig zijn om tot een goed werkend systeem te kunnen komen.  

 Voldoet aan Wensen en Requirements 

Met de keuze voor openEHR en ontwikkeling van de PoC voldoet het systeem na de PoC tenminste aan de 
volgende wensen en eisen uit de eerder opgestelde lijst (Hoofdstuk 6), zie Tabel 8. De andere punten kunnen 
pas gevalideerd worden na doorontwikkeling en gebruik van het BOS.  
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Tabel 8 - Overzicht van wensen en eisen waar (gedeeltelijk) aan voldaan is 

  
 Omschrijving Wens / 

eis 

I3 Het systeem moet aanbevelingen geven op basis van de LATER-richtlijnen Eis 

I4 Het moet inzichtelijk zijn op basis van welke gegevens en waarom een advies 
wordt gegeven 

Eis 

I6 De adviezen van het systeem moeten correct zijn Eis 

I8 Versiebeheer moet mogelijk zijn én het moet inzichtelijk zijn op basis van welke 
versie van de CIR het advies is gegeven 

Eis 

I9 Meertaligheid moet (op termijn) ondersteund kunnen worden Wens 

I11 Adviezen moeten kunnen worden voorzien van een weging Wens 

T1 De CIR moet aanpasbaar zijn Eis 
T2 De CIR moet gedeeld kunnen worden Eis 
T3 De CIR moet volgens een standaard opgebouwd worden Eis 
T4 De CIR moet te begrijpen zijn voor klinisch informatici, datamanagers, 

datascientists 
Eis 

T5 De CIR moet gebruik maken / koppeling hebben met standaarden zoals 
SNOMED-CT, ICD-10 en ICD-Ov3, HL7 FHIR profielen 

Wens 

T7 Versiebeheer (GIT) moet ondersteund worden voor zowel de CIR als 
aanvullende software om de CIR uit te kunnen voeren 

Eis 

T8 Het systeem moet zo veel mogelijk voldoen aan de Máxima 
architectuurprincipes 

Wens 

T9 Het systeem moet zo veel mogelijk gebruik maken van standaarden Wens 
T10 Er mogen geen dubbele standaarden gecreëerd worden Wens 
T11 De logica moet ontsloten kunnen worden uit het systeem t.b.v. andere 

doeleinden / voorkomen van vendor lock-in 
Wens 

T12 Het systeem moet aansluiten op landelijk standaarden zoals zibs / FHIR-
profielen 

Wens 

T15 De CIR moet onderscheid kennen tussen kennis, proces en data Eis 
AWE1 Documentatie over hoe de CIR te gebruiken en te implementeren is 

beschikbaar 
Eis 
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9 Discussie en aanbevelingen 
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9.1 Inleiding 

Het proces van het maken van een beslissing is niet altijd eenduidig en onderhevig aan vele invloeden. Klinische 
richtlijnen en protocollen bieden zorgverleners houvast in hun klinisch redeneerproces, maar deze kunnen vaak 
op verschillende manieren geïnterpreteerd worden en het duurt lang eer deze up-to-date zijn.  
 
Met het opgeleverde ontwerp is een belangrijke stap genomen om beslissingsondersteuning te kunnen gaan 
toepassen in het Prinses Máxima Centrum. In het Máxima was vóór het ontwerpproject weinig kennis en 
ervaring over hoe beslissingsondersteuning in het Máxima ingezet kon gaan worden, op een dusdanige manier 
dat er geen vendor lock-in zou zijn en de logica uit de systemen geëxporteerd kon worden. Met dit project is er 
meer inzicht verkregen in de (technische) mogelijkheden voor het Máxima. In het vervolg van het project 
(buiten de scope van deze jaaropdracht) zal er in het centrum met de door doorontwikkeling en implementatie 
van het BOS ook meer ervaring worden opgedaan over de toepassing van het EPD/BOS in het zorgproces.   

9.2 Literatuurstudie 

De literatuurstudie heeft uitgebreid inzicht gegeven in de ontwikkelingen en het ontbreken daarvan over de 
afgelopen jaren op gebied van beslissingsondersteuning en formalisatie-talen. De opgedane kennis is niet 
alleen relevant voor het Máxima, maar ook voor andere zorginstellingen die bezig gaan of zijn met de inzet van 
beslissingsondersteuning in de zorg.  
Hoewel het vakgebied al meer dan 30 jaar oud is, zijn er in de literatuur maar weinig voorbeelden waarbij 
beslissingsondersteuning op basis van een standaard / formalisatie-taal (langdurig) wordt toegepast in de 
praktijk. Daarnaast bleken er ook maar weinig formalisatie-talen beschikbaar te zijn, waarbij een actief 
ecosysteem rondom de taal aanwezig was. openEHR was één van de weinige CIR-talen die dit wel heeft. 
 
Uit de literatuur bleek dat men niet simpelweg een formalisatie-taal kan kiezen om richtlijnen te vertalen naar 
een CIR en zo beslissingsondersteuning te kunnen bieden, de belangrijkste lessen zijn (op basis van [38] en 
[37]): 

• Er zijn verschillende CIR-formalisatie talen beschikbaar, iedere taal met haar eigen voor- en nadelen. 
Bij de keuze over talen moet men onder andere nadenken over: 

o Ondersteuning temporele concepten / afhankelijkheden / workflow 
o Het kunnen onderscheiden van proces, kennis, data en informatie binnen de CIR 
o Ondersteuning om de CIR op sommige onderdelen aan te kunnen passen aan de lokale 

situatie en andere onderdelen juist op de (inter)nationale situatie te houden 
o Omgang met meerdere richtlijnen / multimorbiditeit / multi-risico / uitzondering en 

meldingen daarover 
o Ondersteunen van doorvoeren van wijzigingen met versie-beheer (ook belangrijk in het kader 

van de MDR). 
o Mogelijkheden voor het geven van advies / feedback en de wijze waarop dat gebeurt 
o Ondersteunen van prioritering / weging 
o Ondersteuning van ontologieën zoals SNOMED CT, ICD-10, etc. 
o Mogelijkheden tot valideren en verifiëren van de CIR 
o Beschikbaarheid van execution engines of andere mogelijkheden voor het kunnen uitvoeren 

van de richtlijn 
o Een actief ecosysteem rondom de richtlijn (editor tools, vendors, community, documentatie) 
o Integratie tussen medische vocabulaire, ontologieën, CIRS en onderliggen systemen 

• openEHR lijkt de enige (gratis) open-source CIR-taal te zijn met een actief ecosysteem wat ook ingezet 
kan worden in de praktijk zonder onderzoeksdoeleinden 

• Ontwikkelaars van de CIRs dienen domein kennis te bezitten/verwerven over het medisch domein 
waarbinnen de richtlijn zich bevindt om de juiste vertaling te kunnen maken en juist verbinding te 
kunnen maken met de context waarbinnen de CIRs zullen worden gebruikt: moment van gebruik van 
de CIR/BOS, manier van gebruik van de CIR/BOS, bepalen van de juiste prioritering / weging, 
vaststellen nodige onderliggende data-elementen. Om bovenstaande reden zouden CIRs eigenlijk 
ontwikkeld moeten worden in een multidisciplinair team, op het moment dat ook de natuurlijke tekst 
richtlijnen geschreven worden. Om er zo voor te zorgen dat ambiguïteit in de richtlijnen direct wordt 
vermeden.  

• Er dient een governance-structuur en kwaliteitssysteem worden opgesteld waarbinnen is vastgesteld 
en bijgehouden op welke manier, door wie, wanneer de CIR/BOS wordt ontwikkeld, aangepast en 
beheerd.  
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Een ieder die zich wil verdiepen in CIR-talen, beslissingsondersteuning en de aanpak daaromheen wordt 
aangeraden om de reviews en overzichten van Peleg [38], Bilici et al [36] en Riano et al [37] door te nemen. 
Ook het overzicht van Gamba [35] mag daarbij niet ontbreken.  

9.3 Informatiemodel en datamodel 

Het ontworpen informatiemodel is een eerste stap. Voor het jaarproject is de uitwerking beperkt gebleven tot 
de basis en de informatieblokken met de focus op cytostatica, omdat bijna alle patiënten daarmee worden 
behandeld. Het model zal verder uitgewerkt moeten worden voor andere disciplines als chirurgie, 
stamceltransplantatie en radiotherapie. Aan het begin van uitwerking van het model is ervoor gekozen zo veel 
mogelijk de zorginformatiebouwstenen op te nemen van de zibs versie 2020, pas later werd er gekozen om 
gebruik te gaan maken van openEHR met haar archetypen. Er kan daarom overwogen worden om in plaats van 
de zibs te refereren aan de openEHR archetypen. Het model met de zibs kan dan gebruikt worden binnen 
Nederland, het model met de openEHR archetype op internationaal niveau.  
Op het moment van schrijven wordt er door openEHR Nederland gewerkt aan een referentie implementatie 
van de zibs (publicatie 2020 NL) in openEHR.[113] Binnen dit project is er voor de LATER al een mapping 
gemaakt van de beschikbare data elementen in de database naar de beschikbare zibs en openEHR Archetypen. 
Zie hoofdstuk 5.4.6 Overzicht beschikbare data-elementen Met het informatiemodel, datamodel en de 
identificatie van de relevante zibs en openEHR archetypen is het LATER-vakgebied weer een stuk verder 
gebracht. Het model heeft geholpen bij het identificeren van relevante elementen voor het nemen van 
beslissingen binnen de LATER-zorg op basis van de LATER-richtlijnen. Het informatiemodel en het datamodel 
kunnen daarbij ingezet worden als praatplaat: Het zijn hulpmiddelen voor zorgverleners en informatici om 
informatie en data te specificeren en gelden als “bouwschrift” voor de softwareontwikkelaars. Door het team 
van klinisch informatici in het Máxima wordt het informatiemodel nu verder doorontwikkeld om ook gebruikt 
te kunnen worden voor specialismen buiten de LATER. Het informatiemodel is ook relevant voor andere 
ziekenhuizen die (kinder)kankerzorg bieden, zowel nationaal als internationaal.  

9.4 Vertaalproces 

Voor de vertaling van de natuurlijke tekst richtlijnen naar de CIR is er in de basis gebruik gemaakt van LERM-
methode.[103] De methode bleek een werkende maar intensieve methode om tot een vertaling te komen. Er is 
daarom voor gekozen om iets van de methode af te wijken en stappen 4-6 van de methode niet expliciet uit te 
schrijven, maar impliciet te doen.  
Het proces van vertalen bleek een tijdrovend proces. Dit kan mede komen door het feit dat in eerste instantie 
de richtlijnen alleen door een datamanager en de klinisch informaticus i.o. vertaald werden naar logische 
statements en pas daarna een zorgverlener betrokken werd voor het beantwoorden van vragen. Het zou beter 
zijn als het pseudo-formalisatie-proces naar logische statements parallel loopt met de ontwikkelingen van de 
richtlijn. Zo wordt er én tijd bespaart én wordt het direct duidelijk als bepaalde zaken/termen/criteria in de 
richtlijn ambigue zijn. Hier kunnen dan direct vragen over gesteld worden en kan dit explicieter gemaakt 
worden in de richtlijn. Waarna de logische statements vertaald worden naar de formele CIR-taal. Er zijn 
hiervoor inmiddels afspraken gemaakt met de richtlijnontwikkelaars om dit eerder bij de ontwikkeling van de 
natuurlijke tekstrichtlijn uit te voeren en zo enerzijds de natuurlijke tekst richtlijn explicieter te maken, 
anderzijds de CIR al vroegtijdig te kunnen ontwikkelen. 
 
Voor de vertaling van de natuurlijke tekst naar CIRs is er op iteratieve wijze een Excel-format ontwikkeld dat 
gebruikt kan worden bij de vertaling van natuurlijke richtlijnen naar logische statements. Het format is 
gedurende het uitwerken van de richtlijnen door de centraal datamanager en trainee ontwikkeld. Indien bleek 
dat er elementen ontbraken werden deze toegevoegd aan de Excel. Verwachting is dat de Excel met meer 
richtlijnen onoverzichtelijk wordt. Om de gebruiker in het vertaalproces nog meer te ondersteunen zou de 
Excel omgezet kunnen worden naar een web-based tool met een gebruiksvriendelijke graphical user interface.  

9.5 openEHR 

openEHR is een schaalbare internationale, interoperabel framework waarmee het mogelijk is om kennis, data, 
informatie én logica van elkaar te scheiden. De gebruikte referentie standaarden van openEHR bieden de 
mogelijkheid om binnen elk van deze vlakken zaken vast te leggen, alsook de uitwisseling ertussen te 
faciliteren. Door gebruik te maken van de openEHR standaarden worden de richtlijnen syntactisch en 
semantisch interoperabel. Geen van de andere geïdentificeerde CIR-talen kon dat in dezelfde mate als 
openEHR ondersteunen. Daarom raden wij ook andere instellingen die beslissingsondersteuning willen gaan 
inzetten om goed te kijken naar de mogelijkheden die openEHR biedt en daarin te investeren.  
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De Guideline Definition Language v2 biedt (voor alsnog) voldoende ondersteuning voor het vraagstuk binnen 
de LATER use case, maar kent ook haar beperkingen; GDL2 biedt (nog) geen temporele of workflow 
ondersteuning. Daardoor is het met de GDL2 (nog) niet mogelijk om zorgpaden te ontwikkelen en 
(tijdsgebaseerde of volgordelijke) taken uit te voeren op basis van de richtlijnen. Binnen de openEHR 
community worden er wel nieuwe standaarden ontwikkeld om dit te ondersteunen, zie [114]. Binnen de LATER 
use case is de noodzaak hiervoor echter nog niet nodig gebleken. Dit heeft te maken met de aard en beoogd 
gebruik van het beoogde BOS. Voor bredere inzet in het Máxima moet nader uitgezocht worden of deze 
functionaliteit nodig is. Mocht temporele ondersteuning wel nodig zijn, dan zijn er meerdere opties:  

• Kiezen voor een andere formalisatie-taal die meer temporele ondersteuning biedt, maar waarbij 
andere zaken zoals scheiding data, logica en kennis verloren gaan en/of geen actieve community 
beschikbaar is 

• Workflow ondersteuning op een andere manier inrichten, bijvoorbeeld door toepassing van een 
workflow managementsysteem (WFMS) waarin is vastgelegd welke regels wanneer zouden moeten 
aangeroepen, maar waarbij de inclusie / exclusie criteria en adviezen nog steeds in de GDL-regels zijn 
vastgelegd. 

• Bij elke wijziging/trigger alle regels in de CIR telkens opnieuw doorlopen. Dit is een optie als de richtlijn 
beperkt is, maar kan performance issues met zich meebrengen als het aantal regels groeit.   

 
Voor het Máxima is het van belang dat de software-taal en CIR-taal open-source is, gratis/goedkoop is en een 
actief ecosysteem heeft. Het centrum werkt nauw samen met outreach centra in ontwikkelingslanden. Deze 
landen hebben weinig middelen beschikbaar. Door gebruik te maken van (gratis) open-source oplossingen is 
voor hen de drempel lager om deze middelen ook te gaan gebruiken. Dit betekent dat zij dan ook de 
mogelijkheid hebben om gebruik te maken van een BOS en de CIRs. 

9.6 Beslissingsondersteunend systeem 

Met de Proof of Concept hebben we aangetoond dat het mogelijk is om openEHR Archetypen en GDL2-
bestanden in te lezen, te interpreteren met behulp van de programmeertaal Python en adviezen te genereren 
op basis van de openEHR standaarden. De software is daarmee nog niet af. De software moet verder door 
ontwikkeld worden op basis van een kwaliteitssysteem (bijvoorbeeld ISO13485) om te kunnen voldoen aan de 
Medical Device Regulation en eisen van de IGJ. en de zorgverlener en patiënt / survivor te ondersteunen in 
zijn/haar zorgproces. 

 Korte termijn doorontwikkeling 

De komende periode wordt er in het Máxima verdere invulling aangegeven aan de doorontwikkeling van het 
systeem en implementatie van een dergelijk kwaliteitssysteem, hiervoor is een planning in de maak. De 
software en haar user interface zullen op kort-cyclische agile wijze verder doorontwikkeld worden, waarbij 
nieuwe elementen in korte sprints aan de software toegevoegd zullen worden. Er wordt zo snel mogelijk 
toegewerkt naar een Minimum Viable Product (MVP) waarmee het product vroegtijdig gebruikt kan worden in 
de praktijk en waarmee (implementatie-) ervaring opgedaan kan worden. Het is belangrijk dat de zorgverleners 
nauw betrokken zijn in het ontwikkelproces en de validatie ervan om groter draagvlak en vertrouwen in het 
systeem te creëren. 
 
De doorontwikkeling van het beslissingsondersteunend systeem zal onder andere uit de volgende stappen 
bestaan: 

• Doorontwikkeling en definitie van de openEHR archetypen en CIRs 

• Doorontwikkeling van de guideline execution engine 

• Ontwerp en ontwikkeling van de Graphical User Interface voor definitie en eindgebruik.  
 
Koppeling databases 
Ook zal er gewerkt worden aan koppeling van de databases met de software en verdere mapping van 
archetypen op de onderliggende data-items in de databases. Voor de LATER use case hebben we te maken met 
verschillende databases die voor de LATER use case relevante data bevatten. Elke database heeft een eigen 
opbouw en data elementen.  
 
Het betreft hier: 

• De LATER-registratie 
• De EPD HiX database 
• De database van het cytostatica-voorschrijfsysteem 
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Door de modulaire opbouw van de software met een MVC-architectuur, toepassing van het repository pattern 
en gebruik van object relational mapping is het relatief eenvoudig om tussen de verschillende databases te 
switchen en/of om van de verschillende databases gelijktijdig gebruik te maken. (Zie Figuur 44 en Figuur 45) 
Het is echter daarbij belangrijk om in de databases de juiste nodige data-items te identificeren. Het ontworpen 
informatiemodel en de geïdentificeerde archetypen zijn daarbij de sluitsteen. Per informatiebouwsteen en 
archetype moet per database het juiste item geselecteerd worden. Mochten data-items ontbreken dan zal daar 
samen met de zorgverleners en datamanagers bekeken moeten worden welke data dan gebruikt kan worden 
en uit welk systeem. 
In plaats van een directe koppeling op de database kan er voor HiX mogelijk gebruik gemaakt gaan worden van 
het HiX zorgplatform, al is er op dit moment slechts een beperkte dataset beschikbaar. [115, 116] Het Máxima 
beschikt hier op het moment van schrijven nog niet over het zorgplatform. Onderzocht moet worden of het 
mogelijk is daar de juiste informatie uit te verkrijgen. Ook kan overwogen worden om aan de zorgverleners 
inzichtelijk te maken welke data uit welke database wanneer gebruikt wordt.  

 Lange termijn doorontwikkeling 

Op de lange termijn zal er gekeken worden naar mogelijkheden om het systeem (visueel) te integreren met het 
EPD in het Máxima. Het idee is ook om te onderzoeken of op basis van de patiënten- en outcome-data met 
behulp van machine learning of Artificial Intelligence het BOS nog verder doorontwikkeld kan worden, om zo 
betere, patiënt specifieke aanbevelingen te kunnen geven. De richtlijnen vormen daarbij dan de basis voor het 
advies, maar worden daarbij verrijkt met nieuwe/aangepaste adviezen op basis van de outcome van de 
patiënten. Dit zal er dan weer toe leiden dat de richtlijnen aangepast moeten worden. Daarbij dient men wel 
rekening te houden met de bias die kan ontstaan.  
Tot slot zou het interessant zijn om te onderzoeken of de implementatie van een feedback loop in de software 
helpt met het verbeteren van de kwaliteit van zorg en verbeteren in het opvolgen van de adviezen door control 
theory [117] toe te passen. Binnen de theorie wordt ervan uitgegaan dat het gedrag van agenten (mensen, 
apparaten etc.) regelmatig wordt gereguleerd door een negatieve feedback-lus, waarbij de agent de huidige 
staat vergelijkt met de doelstaat en indien nodig aanpassingen doet om het verschil kleiner te maken.[117] Het 
BOS wordt daarmee onderdeel van een Learning Healthcare System.[118] Wel moet men er op bedachtzaam 
zijn dat men niet in een lokaal optimum beland. Daarom is het van belang om de richtlijnen als basis te 
hanteren en alleen overwogen aanpassingen door te voeren (en daarover te publiceren).  

 Implementatie van het BOS 

Het uitvoeren van de analyse, de ontwikkeling van het BOS en de implementatie daarvan in de zorg is niet iets 
wat eenvoudig binnen één jaar gerealiseerd kan worden. Het was dan ook bij aanvang van het jaarproject 
bekend dat de implementatie (zowel technisch, als in het werkproces) van het BOS buiten de scope van het 
jaarproject zou vallen.  
 
De acceptatie van het BOS is afhankelijk van de juiste toepassing ervan in het klinisch redeneerproces van de 
zorgverlener. Als dit proces wordt belemmerd of vertraagd is de kans op acceptatie lager. Ook kan het gebruik 
van het BOS zorgverleners bewust maken van (onjuiste) beslissingen tijdens hun klinisch redeneerproces, dit 
kan als confronterend ervaren worden. Een BOS breekt daarmee in op het natuurlijke denkproces. Acceptatie 
van het BOS is dus ook afhankelijk van de persoon.  
 
Het is mijn aanbeveling om tijdens het ontwikkelproces een Agile approach te hanteren, waarbij het product in 
fasen wordt ontwikkeld en getest met de zorgverleners. Daarbij moet er toegewerkt worden naar een 
Minimum Viable Product (MVP) dat daadwerkelijk in de zorg gebruikt kan worden, dit product kan dan tijdens 
gebruik verder worden doorontwikkeld. Door deze aanpak te hanteren kan er al in een vroeg stadium gebruik 
worden gemaakt van een versie van het BOS met een (beperkte) set richtlijnen. Eerste met een zogenaamde 
alpha test in een gereguleerde test-setting en daarna met een beta test en een echte omgeving. Zo kan er 
ervaring worden opgedaan met echte eindgebruikers op het punt van zorg waar het BOS daadwerkelijk ingezet 
zou worden. Voor- en nadelen aan het gebruik van het BOS kunnen dan vroeg in kaart worden gebracht en 
meegenomen worden in de doorontwikkeling van het systeem. Positieve elementen kunnen dan worden 
behouden en voor negatieve elementen kan dan sneller een oplossing gevonden worden. Samen met de 
zorgverleners moet hiervoor een passende frequentie gevonden worden.  
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9.7 Schaalbaarheid naar andere zorginstellingen 

Met het gebruik van de semantische en syntactische internationale openEHR standaarden kunnen de 
richtlijnen ook toegepast worden in andere zorginstellingen. Per instelling zal er een lokale mapping moeten 
worden gedaan op de lokale databases voor het kunnen uitvoeren van de richtlijnen. Ook zal er op lokaal 
niveau gekeken moeten worden op welke manier de richtlijnen uitgevoerd kunnen worden (Denk daarbij aan: 
Zijn de workflows en procedures hetzelfde? Zijn er voldoende middelen beschikbaar?) en een guideline 
execution machine ontwikkeld / in gebruik genomen moeten worden.  
Bij de ontwikkeling van de software in het Máxima wordt deze zo schaalbaar en modulair ontwikkeld om 
mogelijk in de toekomst ook gedeeld te kunnen worden met andere instellingen o.a. met onze zuster 
instellingen (outreach centra) in derdewereldlanden.  
Binnen het project is er een set aan openEHR archetypen geïdentificeerd/ontwikkeld op basis van de LATER-
richtlijnen en daarmee relevant zijn voor de LATER-zorg. Mogelijk zijn deze ook relevant voor (een deel van) de 
andere stadia van kinderkankerzorg. Door de set van archetypen te publiceren en delen via een publieke 
repository (bijvoorbeeld de openEHR Clinical Knowledge Manager) kunnen deze eenvoudiger gevonden 
worden en gebruikt worden door andere instellingen, wat de interoperabiliteit en standaardisatie ten goede 
komt. Aansluiting en/of publicatie daarbij op het Nictiz-platform ART-DECOR is dan van belang. ART-DECOR is 
een open source ontwikkeltool dat door Nictiz gebruikt wordt voor het opstellen, beheren en beschikbaar 
stellen van informatiestandaarden. [119] 

9.8 Samenwerking met andere instellingen 

Om meer draagvlak voor de software en openEHR in Nederland te krijgen zou het Máxima moeten 
samenwerken met andere zorginstellingen om de software verder te ontwikkelen. Onlangs is het 
Expertisecentrum Zorgalgoritmen door de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen opgericht met als doel om 
in co-creatie met zorgprofessionals machine learning algoritmen op basis van data uit ziekenhuizen te 
ontwikkelen. [120] Samenwerking met hen of vergelijkbare vorm (bijvoorbeeld met internationale 
ziekenhuizen of NKI-AVL) zou interessant zijn. Zo kunnen investeringen en ervaring eenvoudiger met elkaar 
gedeeld worden. Om dat te kunnen realiseren moet er toenadering naar elkaar gezocht worden en moeten er 
over de verschillende lagen van het Nictiz interoperabiliteitsmodel afspraken gemaakt worden. 

9.9 Projectorganisatie 

Met de opdrachtgever is aan het begin van het jaarproject afgestemd om de projectorganisatie in eerste 
instantie klein te houden, om zo snel te kunnen schakelen en snel stappen te kunnen maken. Nu duidelijk is 
wat er mogelijk is en hoe het beslissingsondersteunend systeem ontwikkeld kan worden dient er een 
projectorganisatie opgericht te worden met zorgverleners, richtlijnontwikkelaars, developers / datascientist, 
data-architecten, projectleider/verandermanager en stuurgroep om de software verder door te ontwikkelen en 
te implementeren.  
Bij implementatie van het beslissingsondersteunend systeem zullen verschillende processen en rollen in het 
Máxima veranderen. De rol van lokale datamanagers, die nu vaak de samenvatting en adviezen voor artsen 
voorbereiden, zal een andere vorm krijgen doordat hun werk deels zal worden afgevangen door de software. 
Hun hulp is nog wel nodig bij het completeren van de data in de onderliggende databases en mogelijk ook bij 
het beheren van de CIRs. 
Ook voor de zorgverlener zal de implementatie een verandering teweeg brengen, het is daarom van belang hen 
al in een vroeg stadium te betrekken in het ontwikkelproces en zo ook vertrouwen en draagvlak voor het 
systeem te ontwikkelen.  

9.10 Beheersbaarheid van de software 

Om het BOS blijvend in de praktijk te kunnen blijven gebruiken moet er een team van CIR-richtlijnontwikkelaars 
opgezet worden om de CIRs te up-to-date te houden en zo ook up-to-date adviezen en aanbevelingen te 
kunnen aanbieden aan de artsen op basis van de meest recente richtlijnen.  
Als onderdeel van het LATER-project (buiten de scope van dit jaaronderzoek) wordt er ook gewerkt aan de 
ontwikkeling van een living guideline platform. Dat is een collaboration platform waarop de richtlijnen 
regelmatig aangepast zullen worden op basis van de meest recente wetenschappelijke literatuur. In een later 
stadium moet onderzocht worden óf en hoe dit platform te integreren is met het BOS om zo automatisch CIRs 
te genereren op basis van de meest recente richtlijnen. Daarmee zou dan de beheerlast verlaagd kunnen 
worden.  
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10 Conclusie 
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Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is een zorg- en onderzoekscentrum waar zorg en research 
nauw met elkaar verbonden zijn. Tijdens het klinisch redeneerproces en de levering van zorg wordt gebruik 
gemaakt van klinische richtlijnen, (onderzoeks-)protocollen en werkinstructies. Deze zijn veelal beschikbaar als 
natuurlijke tekst in PDF-formaat. De huidige manier waarop richtlijnen in de zorg beschikbaar zijn en worden 
ingezet kent problemen. Ze zijn vaak niet eenduidig, hebben geen standaard structuur, zijn achterhaald op het 
moment dat ze in de praktijk worden toegepast, zijn impliciet, niet computer interpreteerbaar, niet 
interoperabel en onvoldoende effectief. 
 
Het Prinses Máxima Centrum heeft als doel om het gebruik van richtlijnen en protocollen in het Máxima te 
optimaliseren door deze te standaardiseren en formaliseren in computer interpreteerbare richtlijnen (CIRs). Zo 
kan informatie in de richtlijnen eenvoudiger gevonden worden, kan de informatie gebruikt worden in een 
beslissingsondersteunend systeem en kan kennis eenvoudiger gedeeld worden met andere systemen en 
zorginstellingen. Het Máxima had echter nog weinig ervaring en kennis op dit vlak.  
 
Dit jaarproject heeft inzicht gecreëerd in de te nemen stappen, beschikbare formalisatie-talen en tools om te 
kunnen komen tot een beslissingsondersteunend systeem. Daarbij is aan de hand van een Proof of Concept 
aangetoond dat het mogelijk is om, met internationaal geaccepteerde openEHR standaarden, computer 
interpreteren richtlijnen te ontwikkelen, waarmee adviezen gegenereerd kunnen worden voor het individu op 
basis van patiëntdata. 
 
Door het gebruik van openEHR standaarden is een schaalbare, syntactische en semantische interoperabele 
oplossing gecreëerd dat het mogelijk maakt om computer interpreteerbare richtlijnen te ontwikkelen, te delen 
en op lokaal niveau aan te passen, waarbij zoveel mogelijk vastgehouden wordt aan (inter)nationaal 
geaccepteerde concepten en standaarden (zibs, SNOMED CT, ICD-O, ICD-10, ATC-codes etc.). De logica uit de 
richtlijnen kan met vastlegging in CIRs eenmalig worden geregistreerd en meervoudig worden gebruikt. 
 
De gekozen programmeertaal (Python) en modulaire opbouw van de software maken het mogelijk om de 
software door te ontwikkelen tot een beslissingsondersteunend systeem dat naast de beslisregels, in de 
toekomst ook gevoed kan worden met machine learning en artificial intelligence algoritmen ten behoeve van 
betere beslissingsondersteuning.  
 
Bij de gekozen standaarden en ontwikkeling van de software is rekening gehouden met een actief, open 
(source), goed gedocumenteerd ecosysteem, wat de toekomstbestendigheid van het beslissingsondersteunend 
systeem ten goede komt. Hierdoor is het aannemelijk dat de onderliggende standaarden en talen voor langere 
tijd zullen blijven bestaan en het eenvoudiger zal zijn ontwikkelaars vinden die óf al kennis / ervaring hebben óf 
dit op kunnen doen aan de hand van de beschikbare documentatie.  
 
Het vakgebied van beslissingsondersteuning en CIRs is niet nieuw. Toch wordt er nog maar weinig 
beslissingsondersteuning geboden in de praktijk. Uit de literatuur bleek dat de afgelopen jaren er vooral op 
technisch vlak stappen zijn gemaakt, maar dat een overgang van onderzoekstraject naar de praktijk lastig is.  
De resultaten van dit jaarproject tonen aan dat de stap naar de praktijk (technisch) mogelijk is. Met het 
draagvlak vanuit de zorgorganisatie, het gebruik van de internationale openEHR standaarden, en positieve 
resultaten van de PoC lijkt de inzet van de CIRs en BOS in de praktijk realistisch.  
 
Het jaarproject is succesvol afgerond en heeft waardevolle input geleverd aan het Máxima en de LATER use 
case om verder vervolg te kunnen geven aan de ontwikkeling van het beslissingsondersteunend systeem en de 
inzet van CIRs. De opgedane en omschreven kennis over het ontwikkelen van CIRs en de BOS is niet alleen voor 
het Máxima relevant maar ook voor andere partijen die natuurlijke tekstrichtlijnen willen vertalen naar 
(openEHR) CIRs en hiervoor een BOS willen gebruiken of ontwikkelen. Met het uitgevoerde onderzoek en 
ontwerp is een belangrijke bijdrage geleverd aan het vakgebied klinische informatica op het vlak van 
beslissingsondersteuning. Daarom zullen in een later stadium van het LATER-project publicaties hierover 
geschreven worden in de vorm van whitepapers en wetenschappelijke artikelen (als onderdeel van een PhD-
traject).  
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11 Reflectie 
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Met dit jaarproject sluit ik een belangrijk onderdeel van mijn opleiding tot Klinisch informaticus af. Binnen het 
project had ik de rol van ontwerper en projectleider. Ook na mijn jaarproject blijf ik deze rollen vervullen 
binnen de LATER use case om het beslissingsondersteunend systeem tot een succesvolle implementatie te 
brengen. 

11.1 Ontwerpaspecten 

Om te komen tot een ontwerp binnen mijn jaarproject heb ik gebruik gemaakt van verschillende onderdelen 
die ons in de opleiding zijn aangereikt. 

 Interoperabiliteitsmodel 

Binnen het project heb ik gebruik gemaakt van het interoperabiliteitsmodel van Nictiz. Binnen het project heb 
ik het model goed weten toe te passen en ook bij het schrijven van mijn thesis heeft het mij geholpen om 
structuur aan te brengen in het geheel. In overleg met verschillende stakeholders heeft het mij geholpen om 
richting te geven aan de gesprekken die er werden gevoerd: “Je hebt het nu over de proces-laag, maar we 
kijken hier eigenlijk naar de informatie-laag”. Door het interoperabiliteits-model toe te passen in de praktijk 
heb ik gezien hoeveel waarde het gebruik van het model oplevert en hoe het kan helpen zaken duidelijk te 
onderscheiden, maar juist ook de samenhang ertussen in kaart te brengen.  

 Ontwerpproces 

Het ontwerpproces heb ik iteratief doorlopen, waarbij sommige stappen zelfs parallel liepen. Daarmee heb ik 
niet het proces zoals aangereikt binnen de opleiding (zie Figuur 4) helemaal op dezelfde manier doorlopen. In 
mijn ervaring is dat echter geen probleem. Door het proces iteratief, in korte cycli uit te voeren kon juist sneller 
stappen nemen, het project bijsturen en mijn ontwerp aanpassen als dat nodig was. Ik denk dat een dergelijke 
aanpak nodig is als er veel zaken nog niet duidelijk en/of zeker zijn. Dit was ook het geval in het Máxima: men 
wist dat zij een beslissingsondersteunend systeem wilde hebben om op basis van de klinische richtlijnen en 
patiënten data-adviezen te genereren, maar er was nog weinig kennis over de mogelijkheden daartoe om dat 
op een nette, gestandaardiseerde, schaalbare manier te kunnen doen. De iteratieve aanpak heeft het mogelijk 
gemaakt om hierbij snel besluiten te kunnen nemen en te schakelen. Daarnaast kom je met een iteratieve 
aanpak vaak ook al snel tot waardevolle resultaten voor het project. Dit helpt om de betrokkenen enthousiast 
te houden.  

11.2 Projectaanpak 

Voor aanvang van mijn jaarproject wilde ik het project graag op een nette gestructureerde manier starten. 
Helaas had ik toen geen duidelijke opdrachtgever/eigenaar van het probleem, was er weinig draagvlak en kon 
deze ook niet vinden/creëren waardoor ik de scope van mijn jaarproject heb moeten herzien. En daarmee ook 
de projectorganisatie en -aanpak. Dit was een leerzame ervaring voor mij: Voor elk volgend project zal ik altijd 
duidelijk naar een opdrachtgever of probleemeigenaar vragen. Indien deze er niet is, dan geef ik het probleem 
/ project terug.  
Toch heb ik mijn tijd nuttig gebruikt en de opgedane kennis uit de literatuurstudie die ik toentertijd had 
uitgevoerd kwam goed van pas in het vervolg van mijn jaaropdracht.  
Na verandering in scope was er een duidelijke opdrachtgever en projectorganisatie, dat was erg fijn. Daardoor 
kon er snel met de use case begonnen worden en was het duidelijk met wie wanneer geschakeld kon worden. 

11.3 Persoonlijke reflectie 

Als klinisch informaticus in opleiding word je opgeleid om de verbinding te maken tussen, zorg, ICT en 
organisatie. Als projectleider en ontwerper binnen het jaarproject heb ik deze rol goed op kunnen pakken. Ik 
vond het erg leuk om op de drie vlakken bezig te zijn, maar juist ook om te zorgen dat het geheel bij elkaar 
kwam.  
Ik heb binnen dit jaarproject veel geleerd over het ontwikkelen van CIRs en beslissingsondersteunende 
systemen en alle zaken daaromheen die erbij komen kijken. De literatuurstudie heeft daar een belangrijke rol 
ingespeeld, maar ook de ontwikkeling van het Proof of Concept heeft daar extra aan bijgedragen. Ook de 
verschillende gesprekken met de betrokkenen in het project en dan met name de centraal datamanager 
hebben daarbij geholpen.  
Ik beleefde ook altijd veel plezier aan de sessies met mijn begeleiders en wetenschappelijk begeleider. Zij 
daagden mij uit en inspireerden mij om nog verder te denken en creatief te zijn. Dat heeft ertoe geleid dat het 
project is waar het nu staat.  
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Dit project heeft ook bijgedragen aan mijn groei in het opzetten en leiden van projecten waarvan het van 
tevoren nog niet (helemaal) duidelijk is, hoe dit er uit gaat zien. Ik kan wel nog meer groeien op het snijvlak van 
leiden van een project en het vervullen van een inhoudelijke rol daarbinnen: ik ben geneigd om vanuit 
inhoudelijke rol de details in te gegaan, terwijl je als projectleider juist het overzicht moet bewaren. Die 
wisselwerking is soms lastig. Ook merk ik dat dit extra lastig is in het Máxima, doordat er veel verschillende 
projecten tegelijkertijd lopen en verantwoordelijkheden en taken binnen zo’n project niet altijd helemaal 
duidelijk zijn. Ik heb mijzelf voorgenomen hier bij aanvang van een project meer duidelijkheid over te krijgen. 
 
Ik ben trots op het werk dat tot dusver is uitgevoerd en kijk ernaar uit om het LATER project samen met 
anderen tot een succesvol einde te brengen. Ik ben van mening en geloof dat goede beslissingsondersteuning 
de kwaliteit van zorg écht nog een eind verder kan brengen, maar daar is wel nog een hele weg voor te gaan. 
Niet alleen in het Máxima, maar wereldwijd. Men moet gebruik van open standaarden gaan omarmen. 
Leveranciers moeten hun systemen opengooien. En zorg, ICT en organisatie moeten nog meer met elkaar gaan 
samenwerken over (virtuele) grenzen heen.  
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13 Bijlagen
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13.1 Bijlage 1 – Risico-inventarisatie 

Volgnummer Risico-omschrijving Kans Ernst Prioriteit Mitigerende maatregel Status 

1 Minder draagvlak voor de use case 2 3 6 Afstemming met begeleiders en sponsor Afgehandeld 

2 Te weinig tijd om binnen termijn tot PoC te komen 2 2 4 Z.s.m. starten met opzet voor een PoC Afgehandeld 

3 Onvoldoende beschikbaarheid van resources voor het 
project 

2 3 6 Accepteren, maar blijvend afstemmen Ongoing 

4 Ontbreken stuurgroep 2 2 4 Afstemming met opdrachtgevers Afgehandeld 

5 Onvoldoende volwassen CIR-standaarden voor gebruik in 
de praktijk 

2 2 4 Afstemming met opdrachtgevers/stuurgroep Niet meer van 
toepassing 

6 Mensen accepteren beslissingsondersteunende tool niet 3 3 6 Betrekken stakeholders op het juiste moment. 
Informeren gebruikers. Vroeg betrekken van 
gebruikers in het proces van ontwikkelen en 
testen. Met name met hen die tegen zijn 

Ongoing 

7 Gegevens worden niet (allemaal) volgens een standaard 
geregistreerd wat hergebruik lastig maakt 

3 2 6 Afspraken maken over vastleggen gegevens 
en standaard implementeren 

Ongoing 

8 Mensen begrijpen gebruik van standaarden / 
conceptueel niveau niet 

3 2 6 Educatie en mensen betrekken in het proces Ongoing 

9 Hoge verwachtingen van het beslissingsondersteunend 
systeem 

3 2 6 Mensen betrekken in het proces, voortdurend 
in gesprek blijven over de mogelijkheden 

Ongoing 

10 Project is onderhevig aan andere projecten waardoor er 
te weinig tijd en resources beschikbaar zijn 

3 2 6 Voortdurend afstemmen met stakeholders  Ongoing 

11 Wijziging in gebruikte frameworks / standaarden 3 2 6 Accepteren en proces voor inrichten Ongoing 

12 Onvoldoende kennis van ontwikkelen medische software 
in het Máxima 

3 2 6 Educatie over ontwikkelen medische 
software, ontwikkelen van 
kwaliteitsmanagementsysteem 

Ongoing 

13 Functie van medewerkers en proces kan wijzigen door 
komst van BOS, dit kan weerstand oproepen 

3 2 6 Afstemmen met opdrachtgevers/stuurgroep. 
Afstemmen met betrokkenen 

Ongoing 

14 Gekozen standaard voor CIR voldoet niet aan alle 
(toekomstige) wensen / eisen 

2 2 4 Accepteren. Zo schaalbaar mogelijke 
standaard kiezen. Alternatieven zoeken waar 
nodig 

Ongoing 

15 Risico dat niet alle nodige data-elementen beschikbaar 
zijn in de verschillende databases 

3 2 6 Uitzoeken wat de beschikbaarheid van de 
verschillende data-elementen in de databases 
is. Afstemmen met de zorgverleners welke 
data wordt gebruikt. Inzichtelijk maken welke 
data wanneer wordt gebruikt 

Ongoing 
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13.2 Bijlage 2 – Resultaten literatuurstudie 

Een totaal aantal van 45 artikelen werd gevonden bij het uitvoeren van de zoekactie in PubMed, zoals 
omschreven onder het kopje methode. Eén artikel was geschreven in het Spaans en werd daarom niet 
geïncludeerd. Voor vier artikelen was de volledige tekst niet beschikbaar, deze werden daarom geëxcludeerd. 
Twee artikelen gingen over het ontwikkelen van een methode voor het bepalen van de expressiviteit van een 
CIR-taal en werd daarom geëxcludeerd. Eén artikel was een letter to the editor, waarin werd gereageerd op een 
ander artikel en werd daarom geëxcludeerd. Een totaal van 38 artikelen werd geïncludeerd na het lezen van de 
volledige tekst, deze zijn gepubliceerd tussen 2010 en 2020. De artikelen bespraken allen het effect, de voor- 
en nadelen, manier van omzetten van papieren richtlijnen naar CIR, beschikbare tools daarvoor en/of het 
beleid / de te nemen stappen om dit te realiseren.  

 Reviews 

Drie artikelen bestonden uit een literatuur review met betrekking tot CIRs. 
Peleg includeerde in haar artikel [38] 68 artikelen, gepubliceerd tussen 2001 en 2013. Zij identificeerde acht 
verschillende thema’s die behoren tot de CIR life-cycle aan de hand waarvan zij haar bevindingen heeft 
besproken: 1) CIR-modelleertalen, 2) Kennisverwerving en specificatie methodologieën, 3) CIR-integratie met 
EPD’s en werkprocessen, 4) CIR-validatie en verificatie, 5) Tools voor het uitvoeren van CIRs en aanvullende 
tools, 6) Afhandeling van uitzonderingen en meldingen, 7) CIR-onderhoud, versiebeheer en compliance, 8) Het 
delen van CIRs.   
Bilici et al [36] voerden een literatuuronderzoek uit waarbij artikelen werden gepubliceerd tussen 2011 en 2017 
met de focus op uitdagingen en belemmeringen bij de zorg voor multimorbide patiënten, hoe CIRs toegepast 
kunnen worden op het moment van leveren van zorg voor complexe patiënten en hoe CIR-gebaseerde 
beslissingsondersteunende systemen (BOS) de uitkomst van multimorbide patiënten kunnen verbeteren. In 
hun artikel wordt een overzicht geboden van verschillende categorieën CIRs en bijkomende talen en tools.  
Riaño et al [37] hebben een review uitgevoerd van de papers die tussen 2009 en 2018 zijn geaccepteerd voor 
de knowledge representation for health care (KR4HC) workshops. Zij identificeerden vier veelvoorkomende 
representatie typen die in de artikelen werden besproken: 1) ontologieën, 2) semantic web gerelateerde 
artikelen, 3) decision tables / rules, logica gerelateerde artikelen en 4) probabilistische modellen. Daarnaast 
focusten zij op de kennis life-cycle én het gerapporteerde niveau van ontwikkeling van de, in de artikelen, 
gepresenteerde systemen, trends en uitdagingen voor kennisrepresentatie. Belangrijkste uitdagingen die zij 
identificeerden zijn [37]: 

1) Integratie tussen medische vocabulaire, ontologieën, CIRs en EPD’s 
2) Kennis evolutie en onderhoud 
3) Samenvatten / filteren van kennis en toespitsen voor precision medicine 
4) Big-data analyse voor data-gedreven gezondheidszorg 
5) Omgang met multimorbiditeit 
6) Representeren en toepassen van nieuwe kennis op gebied van genetica binnen gezondheidszorg 
7) Incorporeren van kennis-gebaseerde technologieën en systemen 
8) Uitbreiding van tools en technologieën op kennisrepresentatie-vlak 

 

 Omschreven aanpakken en ontwikkelmethodes 

Nan et al [43] hebben een versnelde aanpak toegepast voor de ontwikkeling van COVID-19 CIRs. Hun aanpak 
was gebaseerd op de aanpak van Zhou et al [121], bestaande uit zes stappen. Anders dan Zhou et al hebben 
Nan et al daarom per stap de uitkomsten gespecificeerd, zodat het voor alle partijen duidelijk was wat er aan 
het eind van elke stap opgeleverd zou worden. In Tabel 9 staan de stappen van Zhou et al en Nan et al naast 
elkaar weergegeven.  Nan et al stellen dat ze door de door hen omschreven aanpak maximaal gebruik hebben 
kunnen maken van de beschikbare medische kennis (d.w.z. openEHR archetypes) en door het parallel laten 
lopen van enkele stappen het vertaalproces (interpreteren en omzetten) sneller hebben kunnen laten lopen.  
In hun stuk verwijzen Nan et al ook naar het artikel van Goud et al [45] waarin wordt aangeraden om bij de 
ontwikkeling of updaten van richtlijnen parallel de CIRs te ontwikkelen, waarbij de ontwikkelteams nauw met 
elkaar samenwerken, zo zouden volgens de auteurs zowel de kwaliteit van de richtlijnen als de CIRs verbeteren.  
Nan et al [43] hebben in hun aanpak gebruik gemaakt van het openEHR archetype als standaard 
informatiemodel. OpenEHR is ontwikkeld om eenvoudig informatiemodellen te kunnen delen tussen meerdere 
organisaties zonder dat de opbouw van de logica afhankelijk is van de (datastructuur in de) onderliggende 
systemen (EPD, EVS etc.). 
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Tabel 9 - Vergelijking stappen Zhou et al. en Nan et al 

 
Silva et al [42] stellen dat klinische beslissingsondersteunende systemen (BOS) op drie vlakken de zorg kunnen 
ondersteunen: bij management van klinische informatie, aandacht vragen voor belangrijke wijzigingen / 
complicaties in de vorm van meldingen, reminders e.d. en het geven van patiënt-specifieke aanbevelingen of 
advies op basis van patiëntendata. Om dit goed te kunnen doen, stellen zij dat BOS-en toegankelijk moeten zijn 
op het moment dat en op de locatie waar de zorg geleverd wordt, zo goed mogelijk passend binnen de 
bestaande workflows.  
Zij hebben een ontwerpaanpak met een model-view-controller architectuur gehanteerd, waardoor de tool voor 
zowel webapplicaties als mobiele apps geschikt werd. Zij hebben niet gekozen voor bestaande CIR-syntax, zoals 
GLIF, omdat deze over het algemeen een specifieke interpreter of compiler vereist, wat de verspreiding en 
gebruik ervan beperkt. In hun aanpak hebben Silva et al state machine models gebruikt als implementatie-
tussenproduct vóórdat zij deze omzetten in uitvoerbare XML. Voor planningsmogelijkheden hebben ze gekeken 
naar verschillende bestaande CIR-formalismen (Arden syntax, GLIF, PROforma, Asbru, Eon) en kenmerken 
daaruit toegepast binnen hun eigen framework. De auteurs hebben ontologie-analyse toegepast om een 
algemeen begrip te kunnen krijgen van de structuur van informatie in de richtlijnen, die vaak niet 
gestandaardiseerd zijn. XML werd gebruikt om de regels en semantische elementen vast te leggen.  
 
Schlegel et al [49] hebben in onderzoek gebruik gemaakt van een Natural Language Understanding (NLU) 
systeem, Clinical Tractor, om vrije tekst automatisch om te zetten naar een semantische representatie van de 
richtlijn. In hun stuk omschreven zij de aanpak en architectuur voor de ontwikkeling van het systeem. Zij waren 
voornemens dit in de toekomst in te zetten, om hier automatisch CIRs mee te maken. 
 
In twee artikelen bespreken Choi et al [7, 44] het gebruik van Unified Modeling Language (UML) voor het 
modelleren van een richtlijn in software. In [7] hebben ze de bruikbaarheid onderzocht voor gebruik van UML 
voor het modelleren van richtlijnen. Waaruit bleek dat de taal als nuttig werd ervaren door de 
verpleegkundigen om de richtlijn te omschrijven en weer te geven.  
In [44] hebben ze ook gebruik gemaakt van UML i.c.m. het International Classification for Nursing Practice 
(ICNP) als classificatiesysteem voor de terminologie voor ontwikkelen van een beslissingsondersteunend 
systeem. De auteurs hebben het volgende stappenplan gevolgd bij het omzetten van bestaande vrije 
tekstrichtlijnen naar een CIR [44]: 

1) Selectie van richtlijn uit bestaande richtlijnen 
2) Extractie van concepten gerelateerd tot verpleegkundige processen en handelen in de richtlijn 
3) Ontwikkeling van UML activity diagram op basis van geïdentificeerde processtappen onder punt 2 
4) Ontwikkeling van algoritmen (pseudocode en omzetting naar ) en mapping met ICNP (International 

Classification for Nurse Practice) 
5) Identificeren van software requirements volgens IEEE  
6) Ontwikkeling van een web KBS op basis van informatie uit de eerdere stappen.  

 
Grando et al [57] presenteren in hun stuk een doelgericht theoretisch framework voor het omgaan met 
normale en klinische workflows. De focus van hun framework ligt op het monitoren, detecteren en afhandelen 
van uitzonderingen en (fout)meldingen. Daarbij classificeren ze uitzonderingen in obstakels en gevaren. Hun 
framework is gebaseerd op de CIR-taal PROforma, bestaande uit een netwerk van verschillende typen 
keystones (root keystones, tasks, goals) met elkaar verbonden door planningseisen op basis van Petri Nets en 
exceptions (opgesplitst in hazards en obstacles) [57] Zij stellen dat ze hiermee afwijken van andere guideline 
BOS-en doordat, in tegenstelling tot hun framework, deze niet in staat zijn om uitzonderingen af te vangen of 
om kunnen gaan met incomplete informatie. Zij stellen dat er met hun framework vier voordelen behaald 
kunnen worden [57]: 

1) Door de doelgerichte aanpak en modulaire opbouw is het systeem tijdens gebruik aanpasbaar en goed 
deelbaar 

 Zhou et al. [121] Nan et al. [43] 
1 Creëren van kennis specificatie Creëren van richtlijn kennis specificatie 

2 Het integreren met terminologie Extraheren van kennis uit de richtlijn 

3 Schrijven van de regels Parallel met stap 2: Modelleren van domein concept model 

4 Testen van de regels Parallel met stap 2: Aanpassen van de klinische algoritmen 

5 Publiceren van de regels Valideren van de CIR 

6 Genereren van rapportages Publiceren van de richtlijn 
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2) Door generieke aanpak en toepassing van hiërarchische structuren is het eenvoudiger om kennis te 
abstraheren, te hergebruiken en delen 

3) Door classificatie van uitzonderingen in obstakels en gevaren maakt het mogelijk om (semi-
)geautomatiseerde herplanning van een workflow tijdens gebruik door te voeren 

4) Het is een basis voor interoperabiliteit tussen verschillende applicaties en richtlijn formalismen 
 
González-Ferrer et al [59] beschrijven een methode om een in Asbru uitgewerkte CIR van een Hodgkin ’s 
onderzoeksprotocol om te kunnen zetten naar een hierarchical task network (HTN) voor patiëntgerichte 
zorgpaden en ontsluiting daarvan naar business procesmanagement (BPM) technieken, om de zorgpaden te 
kunnen visualiseren. Daarbij is de vrije-tekst richtlijn gemodelleerd met de DELT/A tool naar de XML-
gebaseerde Asbru model van de richtlijn. De auteurs hebben voor Asbru gekozen omdat deze volgens de 
auteurs geschikt is om tijdgeoriënteerde aspecten van de richtlijn te modelleren en het mogelijk is om 
richtlijnen op te delen in kleinere componenten met tijdsgebonden beperkingen als Task Network Model 
(TNM). De Asbru CIR is vervolgens vertaald van naar HPDL (een HTN-planner taal) met behulp van de 
zelfontwikkelde tool genaamd Asbru2HPDL. Het HTN-paradigma is volgens de auteurs geschikt om een klinisch 
richtlijn te representeren, geschikt voor verschillende patiënttypen of beschikbaarheid van resources. Op basis 
van de beschikbare patiëntdata en HPDL-model kan er een patiënt specifiek plan gegenereerd worden. Het 
HTN-plan kan weergegeven worden als een workflow bestand en op basis daarvan worden gevisualiseerd. In 
hun artikel omschrijven de auteurs in details de stappen die ze hebben genomen voor de vertaling de Asbru CIR 
naar de HPDL-taal. 
In een ander artikel beschrijven González-Ferrer et al [41] de ontwikkeling van een CIR-model voor het stellen 
van de differentiaaldiagnose voor hypotriëmie bij trainingsdoeleinden. Zij hebben daarbij gebruik gemaakt van 
PROforma voor het modelleren van de richtlijn en van Tallis voor het uitvoeren van de richtlijn. Bij 
beslismoment hebben ze gebruik gemaakt van gewogen argumenten (door toekenning van punten) bij 
beslismomenten welke ook weergegeven werden aan de gebruiker. Dit werd ondersteund door PROforma. De 
verschillende versies van de CIG werden bijgehouden door gebruik te maken van GIT en het GitHub repository 
platform. Hetzelfde platform werd gebruikt voor het bijhouden van issues bij het modelleren van de richtlijn.  
Ze hebben bij de ontwikkeling een agile aanpak gehanteerd, bestaande uit drie stappen: 1) modellering van het 
CIG-model, 2) verificatie van de beslissingsondersteunende regels, 3) validatie van de output. [41] 
Alfaversies werden ter verificatie aangeboden aan de domein expert. Bèta versies werden getest door het 
model te valideren met 15-65 patiënten. Na akkoord werd de versie als geschikt beschouwd en retrospectief 
gevalideerd, waarvan de resultaten besproken worden in hun artikel. De CIR hebben zij beschikbaar gesteld in 
de vorm van een webpagina als trainingstool. 
De iteratieve aanpak en retrospectieve verificatie vonden zij een waardevol onderdeel in het proces van 
ontwikkeling van de CIR. In de discussie geven zij enkele aanbeveling voor het ontwerpen en ontwikkelen van 
PROforma CIR modellen bedoeld voor diagnose. Belangrijk onderdeel voor succes is het vormen van een 
multidisciplinair team dat gezamenlijk de richtlijnen omzet. 
 
Khodambashi en Nytrø [48] presenteren in hun stuk de voorlopige resultaten bij hun onderzoek naar de kloof 
tussen tools en methoden voor het schrijven van richtlijnen en het ontwerpen en implementeren daarvan als 
CIR. Zij concluderen dat het nodig is om vereiste functionaliteiten op gebied van schrijven van een richtlijnen en 
ontwerpen van een CIR op elkaar af te stemmen om de complexiteit die komt kijken bij het schrijven van de CIR 
te verminderen. Door dezelfde taal, semantiek en syntax te hanteren, kan het vertaalproces vereenvoudigd 
worden. Zij adviseren dan ook dat er een framework wordt ontwikkeld dat het proces van richtlijnontwikkeling 
en formalisatie daarvan in een CIR kan ondersteunen.  
 
Kim et al. [61] onderzochten manieren om de accuraatheid bij het vertalen van richtlijnen in een CIR te 
verbeteren. Zij hebben dit gedaan aan de hand van een use case (behandeling van decubitus) waarbij zij 
gebruik hebben gemaakt van de Shareable Active Guideline Environment (SAGE). SAGE is ontwikkeld op basis 
van eerder ontwikkelde CIR-talen met de focus op het kunnen delen van de ontwikkelde kennis concepten. 
Daarbij hebben ze de volgende stappen doorlopen: 1) keuze richtlijn, 2) extraheren elementen en verwerking 
daarvan in MS Excel en MS Visio, opgesplitst in twee onderdelen: semantische markup en representatie van de 
kenniselementen, 3) ontwikkeling van de CIR d.m.v. SAGE. 4) validatie van de uitkomsten 
 
Kogan et al. [66] omschrijven een doelgerichte methode voor op klinische richtlijn gebaseerde 
managementaanbevelingen voor patiënten met multimorbiditeit. Het was hun bedoeling om een methode / 
systeem te ontwikkelen dat aangepaste aanbevelingen geeft bij wijzigingen in de gezondheidstoestand van de 
patiënt. Daarnaast moest het systeem in staat zijn om inconsistenties tussen verschillende richtlijnen te 
detecteren en af te vangen. Zij hebben de methode toegepast in een beslissingsondersteunend systeem 
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GoCom genaamd. Het systeem maakt gebruik van in de PROforma-taal vertaalde CIRs. Het artikel gaat dieper in 
op de Controller algoritmen die het systeem in staat stellen om de inconsistenties te herkennen. Het systeem 
was op het moment van publicatie gelimiteerd tot het herkennen van starten en stoppen van dezelfde 
medicatie of medicatie-subklassen of fysiologische effecten van gebruik van meerdere medicamenten. Ze 
hebben de juistheid en nuttigheid van het systeem geëvalueerd aan de hand van drie casussen. 
 
Torres et al [70] presenteren in hun artikel een autorisatie tool dat artsen in staat moet stellen een actieve rol 
te spelen bij de formalisatie van richtlijnen in een CIR. Volgens de auteurs zal de AT hen in staat stellen nieuwe 
kennis toe te voegen en gepersonaliseerde richtlijnen te ontwikkelen voor hun patiënt. Daarnaast ondersteund 
het voorgestelde systeem ook het gebruik van ontologieën om uitwisseling en standaardisatie te kunnen 
realiseren. Tot slot biedt het systeem de mogelijkheid om klinisch bewijs te boordelen.  
Voor de ontologieën hebben ze gebruik gemaakt van Apache Jena wat het mogelijk maakt om RDF of Web 
Ontology Language (OWL) modellen te integreren. Voor de richtlijn formalisatie hebben ze het systeem 
opgesplitst in vier lagen: 1) een kennis laag, met verbinding naar externe resources 2) een structuur laag dat al 
de kennis bij elkaar brengt en formaliseert op een technologie onafhankelijk manier volgens de beslissende 
gebeurtenisstructuur (BG, Decisional Event structure) zoals omschreven in [122] 4) een rule engine 5) en een 
database waar de regels in opgeslagen worden. [70] De gebruikte BG-structuur biedt volgens de auteurs de 
mogelijkheid om de CIRs op te slaan in verschillende bestandsformaten. Daarnaast is het mogelijk om gebruik 
te maken standaarden voor beoordeling zoals de GRADE methode welke ook is toegepast door de 
onderzoekers. De beslisregels bestaan uit drie elementen: een naam, condities en aanbevelingen. 
 
Shellum et al [63] beschrijven in hun artikel de ontwikkeling, opbouw en gebruik van het platform 
AskMayoExpert, welke is ontwikkeld binnen de Mayo Clinic. De Mayo Clinic heeft een online centraal 
kennisdatabank ontwikkeld gebruikmakend van Sitecore voor management van de content en TopBraid voor 
het beheren van ontologieën. Elke sectie binnen de kennisbank wordt geannoteerd door experts in het gebied. 
De kennis wordt opgeslagen in XML-formaat en is daardoor deelbaar via het web. Dit biedt de basis voor 
patiënteducatie en zorginformatie. Daarnaast worden op basis van de kennis richtlijnen, meldingen, alerts, 
zorgprocesmodellen en andere (beslissingsondersteunende) functionaliteiten ontwikkeld.  
In het systeem zijn de beslisregels zijn geschreven als if-then-else regels, vergelijkbaar met Arden Syntax. Voor 
verschillende data-elementen in de regels wordt gebruik gemaakt standaard terminologieën en NLP-
algoritmen. Omdat deze aanpak niet schaalbaar lijkt hebben ze andere aanpakken onderzocht, maar 
geconcludeerd dat andere beschikbare talen (GLIF3, SEBASTIAN, SAGE) ook niet geschikt zijn voor de Mayo 
Clinic. Dit omdat de verschillende methoden vanuit verschillende perspectieven kijken naar de 
zorgprocesmodellen. Het prototype beschikt over een mechanisme om EPD-data van de patiënten op te vragen 
en daarmee variatie in zorguitvoering te meten, om hier weer van te leren en de kwaliteit van zorg nog meer te 
verbeteren. Verder stellen ze dat zorgprocessen gemodelleerd zouden kunnen worden als beslissings-actie 
model, het is daarbij van belang goed zicht te hebben op de gehele situatie/context voordat er een beslissing 
genomen kan worden.  
 
Topaz et al [123] richtten zich in hun artikel op de ontwikkeling van een CIR voor verpleegkundigen die 
werkzaam zijn in een thuissituatie. Daarbij onderzochten zij de haalbaarheid ervan om CIR in te zetten in een 
dergelijke omgeving aan de hand van een richtlijn voor hartfalen. Zij hebben verschillende processtappen 
doorlopen: 1) Behalen van expert consensus voor de richtlijnen. 2) Omzetten van de richtlijn in CIR. (Impliciete 
kennis is tijdens deze eerste twee stappen expliciet gemaakt) 3) Validatie van de CIR.  
Bij het omzetten van de richtlijn in een CIR hebben ze gebruik gemaakt van de Digital Electronic Guideline 
Library (DeGeL) en de tool Gesher. Gesher ondersteund meerdere CIR-talen. Binnen het onderzoek van Topaz 
et al is er gebruikt gemaakt van Asbru, omdat deze taal volgens de auteurs goed gebruikt kan worden voor het 
modelleren van tijds-georiënteerde acties en plannen en deze parallel uit te voeren. Het gehele proces heeft 11 
maanden geduurd, waarbij het verkrijgen van consensus over de inhoud van de richtlijn het meeste tijd kostte.  
 
Linan et al [67] hebben gebruik gemaakt van Unified Modeling Language (UML), HL7 vMR model gemapt naar 
het Health eDecisions (HeD) schema voor het modelleren van een farmacogenomica richtlijn. HeD biedt een 
XML-gebaseerde syntax en is ontwikkeld voor het representeren van een workflow en beslissingslogica. [67] 
Voor de ontwikkeling van de richtlijn hebben de auteurs de volgende aanpak gehanteerd: 1) identificeren 
belangrijke concepten in de richtlijn, 2) vaststellen van de te gebruiken standaarden, 3) ontwikkelen van een 
model d.m.v. UML-class, welke zijn gebruikt om vast te stellen welke elementen als regel geïmplementeerd 
moesten worden 4) referentiestandaarden werden toegevoegd aan het UML model 4) creëren van UML 
activity diagrammen voor definiëren stappen in workflow 5) gebruik pseudocode (CQL) voor uitwerken logica 6) 
modelleren en renderen richtlijn in HeD syntax. De auteurs adresseren twee nadelen aan deze aanpak: 1) 
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lokale mapping is nodig om de CIR te kunnen gebruiken 2) op het moment van schrijven was er nog geen goede 
manier om HeD syntax uit te voeren. 
 
In 2012 hebben Anani et al [71] gebruik gemaakt van de tool Visual Understanding Environment (VUE) bij het 
ontwikkelen van een grafische representatie van een Europese richtlijn voor de behandeling van een 
ischemische beroerte. Daarbij hebben ze gebruik gemaakt van openEHR archetypen. Uit hun resultaten bleek 
dat een representatie van de richtlijn met openEHR bijdroeg aan het proces van identificeren van relevante 
concepten in de richtlijn en het zorgproces. Door gebruik van openEHR wordt volgens de auteurs scheiding 
tussen data en logische componenten vereenvoudigt en helpt visualisatie daarvan als communicatiemiddel. 
Ook geven ze aan dat hun aanpak nuttig kan zijn voor het vinden van verschillen tussen richtlijnen. Zij raden 
dan ook aan op gebruik van openEHR standaarden toe te passen en te visualiseren bij het representeren van 
richtlijnen, en dit te doen als een iteratief proces.  
In een ander artikel hebben Anani et al [55] gebruik gemaakt van openEHR’s guideline definition language 
(GDL) voor het modelleren van een internationale richtlijnen naar een CIR. Ze hebben daarna de CIR gebruikt 
om naleving van de richtlijn te meten, door de CIR toe te passen op data uit de Safe Implementation of 
Treatments in Strong (SITS) registratie. Naast openEHR hebben ze gebruik gemaakt van HL7’s internationale 
archetype repository, open-sourced archetype editor, GDL-editor en CDS workbench van Cambio Healthcare 
Systems. [55] De auteurs vonden dat er bij het schrijven van de CIR goed nagedacht moet worden over het doel 
van de CIR (compliance checking of geven van aanbevelingen) omdat anders houdbaarheid en bruikbaarheid 
van de CIR in het geding kan komen. Daarnaast stelden zij dat GDL op het moment van schrijven ook nog niet 
overal in kon ondersteunen: voor het kunnen ondersteunen van een complete klinische situatie is ook 
workflow ondersteuning nodig, iets wat nog niet met GDL mogelijk was.  

 Architectuur, frameworks en modellen 

Peleg en Garber [47] stellen in hun artikel dat het bedenken van klinische algoritmen al helpt bij het vaststellen 
van problemen in de tekstuele richtlijnen, en daarom zo vroeg als mogelijk moet worden toegepast. Zij 
adviseren om daarbij ook implementatiebarrières te identificeren. Zij hebben in hun onderzoek hiervoor het 
Guideline Implementability Appraisel (GLIA) instrument toegepast, welke bestaat uit 31 items verdeeld over 10 
dimensies om belemmeringen te identificeren en aanbevelingen op basis daarvan te herzien. In hun onderzoek 
hebben zij zich met name beperkt tot de dimensies: beslisbaarheid, uitvoerbaarheid, globale kenmerken, 
presentatie en opmaak, flexibiliteit en berekenbaarheid.  
De auteurs hebben een richtlijn omgeschreven naar een GLIF3 CIR, waarbij ze gebruik hebben gemaakt van de 
Protégé modelleertool. Onduidelijkheden werden tijdens het modelleerproces geïdentificeerd en besproken 
met de medische expert, daarbij hebben ze gebruik gemaakt van het GLIA-instrument.  Op basis van hun 
onderzoek hebben ze het bestaande GLIA-instrument aangevuld met aanvullende punten welke nog niet 
afgedekt waren.  
 
Bottrighi et al [58] presenteren in hun artikelen een meta-systeem voor het definiëren van een eigen CIR-
systeem: META-GLARE (META Guideline Acquisition, Representation, and Execution). Doel van META-GLARE is 
1) om een open bibliotheek van componenten te creëren, 2) om systeemontwerpers een middel te bieden 
deze componenten te kunnen samenvoegen, 3) om middelen te bedenken voor het verwerven, raadplegen en 
uitvoeren van CIRs, 4) om de verschillende onderdelen in het systeem automatisch te koppelen aan 
beschrijving van kenmerken en samenstelling.  
In het artikel worden de mogelijkheden en architectuur uiteengezet. XML wordt gebruikt voor de opslag van 
formalismen, regels etc. opgeslagen in een PostgreSQL database.   
Volgens de auteurs is hun META-GLARE systeem vergelijkbaar met het open source framework Protégé, 
waarbij Protégé niet specifiek ontwikkeld is voor CIG formalismen, maar meer generiek als ontologie-systeem.  
Volgens de auteurs is ook het DeGeL framework meer gericht op ontologieën, dan beslissingsondersteuning. 
Beide systemen ondersteunen volgens de auteurs ook niet de uitvoering van CIRs, wat wel kan met de META-
GLARE. Bottrighi et al stellen dat META-GLARE zo is ontwikkeld dat het gebruikt kan worden om nieuw CIRs te 
ontwikkelen en uit te wissel, maar META-GLARE ook gebruikt kan worden om van CIR-taal/formalisme te 
wisselen zonder CIR-uitvoeringstool (execution tool) aan te hoeven passen.  
 
Fdez-Olivares et al [51] presenteren een Multi-Agent Planning (MAP) framework voor het kunnen bieden van 
beslissingsondersteuning bij multimorbide patiënten op basis van meerdere richtlijnen, waarbij ook de 
(kwalitatieve en kwantitatieve) voorkeur van de patiënt wordt meegenomen. Een agent omvat een enkele 
aandoening-specifieke CIR gerepresenteerd als een hierarchical task network (HTN) domein, met de daarbij 
behorende activiteiten, doelen en voorkeuren van de patiënt. Zo hoeven meerdere richtlijnen niet 
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samengebracht te worden in één representatie, maar zijn de aandoeningen (en bijbehorende richtlijnen) 
opgesplitst, waarmee de tool schaalbaar wordt. Op die manier kunnen er meerdere aandoeningen 
geïncludeerd worden voor een patiënt, door extra agenten toe te voegen. Daarnaast stellen de auteurs dat er 
ondersteuning is voor bestaande en goed bestudeerde mechanismen van coördinatie en conflictoplossing 
tussen de agenten. [51] 
Binnen het framework wordt gebruik gemaakt van Hierarchical Planning Description Language (HPDL) voor 
representatie van de richtlijnen. Zo heeft elke agent dezelfde plannings-mogelijkheden, maar een eigen 
kennisrepresentatie in HPDL. Dit maakt het mogelijk om het planningsdomein voor elke afzonderlijk 
gerepresenteerde aandoening samen te voegen voorafgaand of tijdens het zoeken naar een gecoördineerd 
plan, in plaats van alleen de individuele plannen van elke agent samen te voegen. [51] 
Kwalitatieve voorkeuren van de patiënt worden gerepresenteerd als HPDL-feiten welke tijdens 
beslismomenten in het planningsproces als input worden gebruikt. Zodra er op basis van de verschillende 
agenten een voorstel voor een behandelplan bepaald is, worden kwantitatieve voorkeuren verwerkt tijdens het 
Multi-Criteria Decision Making (MCDM) proces, hierbij zouden ook de kwantitatieve voorkeuren van het 
ziekenhuis meegenomen kunnen worden (bijv. kosten behandeling). 
 
Fux et al [52] presenteren in hun artikel een gelaagde aanpak waarbij de eerste laag gevormd wordt door CIRs 
die de representatie van de oorspronkelijke richtlijn omvatten en de tweede laag lokale aanpassingen op de 
eerste laag omvat, maar daarbij gehouden zijn aan het schema van de eerste laag. Java-code zorgt ervoor dat 
beide lagen weer één uitvoerbare richtlijn vormen. De auteurs hebben voor het formaliseren van de richtlijnen 
gebruik gemaakt van PROforma, hoewel zij stellen dat hun aanpak generiek is en ook toegepast kan worden bij 
andere formalismen. Na het samenvoegen van de tweelagen d.m.v. Java-code wordt er gebruik gemaakt van 
Tallis voor uitvoering van de code. 
Beslissingen in de tweede laag zijn gekoppeld aan de eerste laags beslismomenten, maar voegt daar 
aanvullende condities en argumenten aan toe, waarbij alleen tweede-laags argumenten naar tweede-laags 
data-elementen verwijzen. Zo blijven de lagen gescheiden van elkaar. De argumenten uit de tweede laag tellen 
minder zwaar mee bij het maken van beslissingen dan die van de eerste laag (welke gebaseerd zijn op de 
richtlijn).  
Door de twee lagen te hanteren, kunnen eenvoudiger voorkeuren van de patiënt of instelling verwerkt worden 
tijdens het uitvoeren van de CIR.  
 
Iglesias et al [68] presenteren een framework met criteria om de meest passende rule-based technologie te 
bepalen voor het modelleren van kennis uit richtlijnen. Daarbij hebben ze verschillende rule-based talen met 
elkaar vergeleken: Arden syntax, Drools, Web Ontology Language (OWL), Semantic Web Rule Language (SWRL), 
Rule Interchange Format (RIF) en SparQL Inference Notation (SPIN) en in de literatuur gezocht naar gebruik 
ervan. De auteurs hebben binnen hun framework drie categorieën geïdentificeerd: taal aspecten, 
interoperabiliteit en industriële aspecten, waarover veertien criteria verdeeld zijn. Voor elk criterium hebben ze 
KPI’s opgesteld, welke gebruikt kunnen worden bij het vaststellen van de juiste taal.  
In hun onderzoek hebben de auteurs specifiek gekeken naar rule-based technologieën en niet naar proces-
georiënteerde systemen zoals Asbru en PROforma, omdat deze volgens de auteurs proces, data en kennis 
onvoldoende van elkaar kunnen scheiden, wat wel nodig is als je de richtlijnen wilt kunnen delen, schaalbaar 
houden en eenvoudig wilt kunnen onderhouden. [68] De auteurs adviseren een drie-laags aanpak te hanteren, 
waarbij kennis, proces en data van elkaar gescheiden zijn in combinatie met gebruik van API’s en/of 
microservices. Medische data zou volgens de auteurs het beste gerepresenteerd kunnen worden door middel 
van HL7 FHIR, en kennis zou gedeeld moeten worden door gebruik te maken van API’s in een Knowledge as a 
Service (KaaS) setting. [68] 
 
Koutkias et al [34] presenteren een technisch framework voor adverse drug event preventie binnen een 
beslissingsondersteunend systeem. Het framework bevat mechanismen voor het delen en beheren van kennis. 
Het systeem bestaat uit CIRs in combinatie met gebruik van standaarden zoals het ATC-classificatiesysteem, C-
NPU/IUPAC en ICD-10. In het artikel is en overzicht van het framework weergegeven. Voor implementatie 
hebben de auteurs gebruik gemaakt van Gaston, waarbij ontologieën gedefinieerd zijn in een frame-based 
versie van Protégé. De auteurs hebben voor Gaston gekozen omdat deze ondersteuning bood voor de 
formalismen die zij wilden gebruiken en ondersteuning voor verschillende interfacetechnologieën om de 
onderliggende kennisbank te bevragen. [34] Voor de representatie van de rules in de kennisbank hebben ze 
gebruik gemaakt van GELLO.  
 
Oliveira et al [64] presenteren in hun artikel een model om voor de omgang met temporele beperkingen in de 
richtlijnen en voor het geven van een patiënt specifieke advies op basis van gebeurtenissen. Zij hebben 
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verschillende CIR-modellen vergeleken waarbij ze hebben gekeken of/hoe deze om kunnen gaan met 
verschillende type temporele vraagstukken: duur, herhaling, periodes, wachttijd, herhalingsvoorwaarden en 
temporele voorwaarden voor de toestand van de patiënt. Daarbij hebben zij Arden Syntax, GLIF3, Asbru, 
PROforma en GLARE met elkaar vergeleken. Uit hun onderzoek blijkt dat geen van CIR-modellen op alle punten 
positief scoorde. Het GLARE-model leek op basis van hun onderzoek het meest compleet. Het enige waar dit 
model niet op scoorde is temporele voorwaarden voor de toestand van de patiënt.  
De auteurs presenteren in hun artikel de architectuur van het CompGuide systeem, waarbij ervoor gekozen is 
om richtlijnen te representeren door middel van OWL en te ontsluiten via een OWL API. De richtlijnen werd 
door gebruik te maken van Protégé vertaald in OWL-bestanden. Voor uitvoering van de richtlijn is ervoor 
gekozen om dit te doen van zelfontwikkelde Java code. Door gebruik te maken van OWL wordt er een task 
network model gevolgd, waarbij elke aanbeveling wordt gerepresenteerd als een taak in de vorm van een actie, 
een vraag, een beslissing of een plan (samengestelde taak uit meerdere taken).  
 
Urovi et al [62] presenteren in hun artikel een uitbreiding op het temporele logische Event Calculus framework 
uit met temporele patronen, welke volgens de auteurs handig zijn voor de omgang met continue toestroom 
van nieuwe data afkomstig van draagbare sensoren en het komen tot een eenduidige, maar specifieke 
uitkomst voor patiënten met een metabool-syndroom.  
De COMPOSE-architectuur is een multi-agent system waarbij elke agent een richtlijn omvat en eigen 
interpretatie van de data uitvoert. Voor het versturen van een melding wordt er eerst gecontroleerd of er een 
correlatie is met een andere agent.  
Voor de ontwikkeling van het platform op basis van het framework hebben ze gebruik gemaakt van Java-Prolog 
integratie.  
 
Peleg et al [31] beschrijven in hun artikel de architectuur van het MobiGuide platform, wat in internationaal 
samenwerkingsverband is ontwikkeld. Daarbij omschrijven ze in tabel-format welke functionaliteiten zijn 
toegevoegd aan het systeem om goed aan te sluiten op het zorgproces de patiënt ondersteunen. Het systeem 
omvat onder andere een persoonlijke gezondheidsomgeving, waarin de patiënt zijn/haar zorgproces kan 
volgen, data in kan voeren en uitkomsten op basis van de CIRs uit het beslissingsondersteunende systeem kan 
bekijken. 
Ook Garciá-Sáez et al [33] omschrijven het gebruik van het MobiGuide platform. In hun artikel omschrijven ze 
het proces om tekstuele richtlijnen om te zetten naar persoonlijke beslissingsondersteuning voor patiënten 
met zwangerschapsdiabetes. Het door hun omschreven proces bestaat uit drie stappen: 1) selecteren van de 
juiste richtlijn, 2) vaststellen van lokale consensus over inhoud van de richtlijn, daarbij hebben ze de elementen 
uitgewerkt tot een grafische representatie van twee workflows (één voor de patiënt, één voor de arts). 3) 
aanpassing richtlijn aan de patiënt zijn/haar eigen context, technologische context (batterij leeg) en 
persoonlijke voorkeuren.  
Shabo et al [32] gaan in hun artikel dieper in op de opzet van een Proof of Concept binnen het MobiGuide 
project waarbij CIRs en workflow-managementsystemen aan elkaar gekoppeld zijn.  
Voor hun onderzoek hebben ze gebruik gemaakt van een richtlijn voor boezemfibrilleren gerepresenteerd in de 
Asbru taal en uitgevoerd met Picard Asbru engine, ze hebben vervolgens geïdentificeerd welke workflows 
toegevoegd zouden moeten worden en deze geïmplementeerd met behulp van de opensource tool Activiti 
WfMS. De auteurs gebruiken een centrale representatie van de richtlijnen en Workflows, waar zorgaanbieders 
op aan kunnen sluiten. Uitwisseling van data gebeurt door middel van XDS. (Cross enterprise document 
Sharing). Workflows kunnen geactiveerd worden door triggers in een CIR, of door het monitoren van 
wijzigingen in de data in combinatie met een subthesis/notificatie systeem, zoals geïmplementeerd in het 
MobiGuide project. Voor elke workflow in hun project hebben de auteurs een BPMN-representatie gemaakt. 
Communicatie met de workflows loopt d.m.v. HL7 V2 berichten. Om centrale workflow afhandeling te kunnen 
realiseren hebben ze de workflows opgebouwd volgens de IHE XDW specificaties.  
 
Bilici et al [56] presenteren in hun artikel het Multiple Computer-interpretabel Guideline Representation and 
Execution Framework (MuCIGREF), wat is ontwikkeld om meerdere richtlijnen te kunnen representeren en uit 
te voeren om zo te komen tot een individueel plan voor multimorbide patiënten. Daarbij volgende richtlijnen 
de ontologie die binnen het framework is gedefinieerd.  
In het framework wordt gebruik gemaakt van het Eclipse Modeling Framework (EMF) voor het maken van CIR-
modellen (gebaseerd op EMF-modellen). De CIR-modellen worden vervolgens parallel uitgevoerd om een 
persoonlijk planmodel te genereren voor elke patiënt. CIR-modellen en het persoonlijk planmodel worden 
m.b.v. de Epsilon Object Language (EOL) aangevuld met logica. Het framework kan daarnaast omgaan met 
beperking door een nieuw algoritme wat is ontwikkeld en toegepast. Door middel van consistent query 
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answering (CQA) wordt data telkens opnieuw opgehaald en aangevuld om het persoonlijk model te updaten op 
basis van de nieuwe informatie.  
Voor het continu valideren van het proces hebben de auteurs een aantal model controle eisen gesteld t.a.v. 
juistheid, compleetheid, consistentie en accuraatheid. Deze hebben ze verwerkt in de Epsilon Validation 
Language (EVL), om de modellen zo te kunnen blijven controleren. Ze hebben het framework gevalideerd met 
meerdere richtlijnen en patiëntendata, maar hadden op het moment van schrijven het framework nog niet 
toegepast in de praktijk.  
 
In [50] presenteren De Backere et al een architectuur voor het automatisch genereren en uitvoeren van 
klinische richtlijnen op basis van CIRs. Daarbij representeren zij een CIR in UML-formaat. Java-code (met 
gebruik van JEval library) voert op basis van de UML-berekeningen en acties uit. Het was het doel van de 
auteurs om een schaalbare architectuur te ontwerpen welke eenvoudig nieuwe algoritmen en CIR-formaten 
kon ondersteunen. Zij scheidden daarbij fundamentele, essentiële en aanvullende functionaliteiten van elkaar. 
Twee manieren werden toegepast voor het optimaliseren van uitvoeren van de code: groeperen van nodes, 
beslismomenten etc., het automatisch distribueren ervan en toepassen van de Logic Scoring of Preferences 
methode. Door gebruik te maken van het microkernel pattern is het systeem volgens de auteurs goed 
aanpasbaar. Het is ook mogelijk om met het systeem verschillend CIR formalismen om te zetten in de interne 
UML-formaat.   
 
Kogan et al [54] bespreken in hun artikel de architectuur en evaluatie daarvan voor gebruik van meerdere CIRs 
tegelijkertijd. Ze hebben daarvoor een goal-based methode ontwikkeld om de consistentie van de verschillende 
richtlijnen te bepalen en te reageren op events. Daarbij hebben ze gebruik gemaakt van het HL7 FHIR voor 
gebruik van classes en communicatie, SNOMED CT en de PROforma taal, editor Alium en engine. De CIRs zijn 
daarbij niet opgebouwd als een reeks van taken, maar als plannen op een hoger niveau, welke verbonden zijn 
aan doelen. De controller, welke zij hebben gebruikt voor het kiezen van de juiste CIR, voor het vaststellen van 
eventuele inconsistenties en uitvoeren van taken is ontwikkeld in Java volgens een MVC-architectuur.  
 
In hun artikel bespreken Jafarpour et al [69] de methode die zij hebben ontwikkeld voor het creëren van een 
flexibele integratie van meerder CIRs bij multimorbide patiënten. Zij stellen dat de meeste BOS-en gericht zijn 
op één aandoening en niet goed om kunnen gaan met meerdere aandoening. Om goede ondersteuning te 
kunnen bieden bij multimorbide patiënten dient er volgens hen een aanpak gehanteerd te worden waarbij niet 
de aandoening, maar de patiënt centraal staat. Beslissingen bij de uitvoeringen van CIRs moeten net als in de 
praktijk worden toegepast, aangepast of teruggedraaid door externe invloeden als vertraging, duur van de 
uitvoering of gezondheidstoestand van de patiënt. De auteurs richten zich daarom op integratie van de CIRs op 
het moment van uitvoeren (e.g. opvragen) omdat adviezen op basis van nieuwe data dan aangepast kunnen 
worden en zo meerdere beslissingen die tegelijkertijd van toepassingen zijn afgewogen kunnen worden. Op 
basis van literatuur stellen zij vast dat vier elementen belangrijk zijn bij het integreren van meerdere CIRs: 1) 
voorkomen van conflicterende taken, 2) vermijden van identieke of overtollige taken, 3) uitvoeren van 
meerdere taken tegelijkertijd 4) combineren van taken.  
Bij de ontwikkeling hebben ze gebruik gemaakt van OWL2 en eerste orde logica voor de CIR en SNOMED CT en 
Drug Bank als ondersteunende ontologieën. Binnen de verschillende CIRs hebben ze “CIG integration points” 
gedefinieerd, dit zijn taken binnen beide CIRs die van belang zijn voor afhandeling bij multimorbiditeit. 
Verschillende gedefinieerde “CIG integration policies” coördineren de integratie van de verschillende CIRs. 
Voor het uitvoeren van de integratie op het moment van opvragen van de CIRs wordt gedaan met behulp van 
multi-level state machines. In het artikel wordt het gebruik van integratieregels, algoritmen en de architectuur 
van het framework nader omschreven.  
 
In hun artikel bespreken Quesada-Martínez et al [46] een methode en architectuur voor het ontwikkelen van 
een ontologie voor een CIR. Volgens de auteurs is het ontwikkelen van een domeinmodel dat definities van 
concepten, hun relaties en hiërarchische opbouw van belang als men CIRs wil gaan inzetten binnen klinische 
informatiesystemen. Zo’n model kan helpen bij de vertaling van een vrij hoog abstractieniveau (de richtlijnen) 
naar een afleiding van de gegevens in een EPD. Door de CIR te verrekijken met behulp van een OWL-ontology 
hoopten ze de interoperabiliteit met systemen als een EPD te kunnen verbeteren. Omdat ook in deze systemen 
steeds vaker ontologieën worden ondersteund.  
De auteurs hebben een Java Library ontwikkeld, waarmee een PROforma CIR verrijkt kan worden met de 
SNOMED CT ontologie. Daarbij hebben ze gebruik gemaakt van een aangepaste versie van het OntoEnrich-
framework voor het identificeren van de juiste termen. Na validatie (in een web-omgeving) is er een 
gevalideerde OWL-file beschikbaar welke niet alleen de geïdentificeerde concepten omvat, maar ook de 
daaraan verwante concepten. Bij het automatisch identificeren van de juiste termen hebben ze zich alleen 
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gericht op tekstvelden in de CIR en is er gebruik gemaakt van een Natural Language Processing (NLP) algoritme 
op basis van tokens.  
De auteurs hebben hun methode toegepast op 9 verschillende CIRs en waren in staat om meerdere concepten 
zo te identificeren. Toch is de methode nog niet formeel gevalideerd.  
 
Piovesan et al [65] richtten zich in hun artikel op het uitvoeren van een conformiteitsanalyse en het geven van 
uitleg voor de afwijkingen op basis van gegevens die opgeslagen zijn in het EPD, de geregistreerde acties die 
zijn uitgevoerd en de verschillende CIRs die zijn uitgevoerd. Een conformiteitsanalyse kan volgens de auteurs 
als input gebruikt worden voor bepalen vervolgkeuze door arts, als input voor patiëntontslag en evaluatie van 
kwaliteit van zorg. 
De auteurs hebben voor hun onderzoek gebruik gemaakt van een META-GLARE CIR, al menen zij dat hun 
aanpak ook gebruikt kan worden voor andere Task Network Model (TNM) representatie-talen. Daarnaast 
hebben ze gebruik gemaakt van een OWL ontologisch model voor representatie van de CIR-acties, interacties 
en toebehoren. Voor de omgang met tijdsproblemen hebben ze gebruik gemaakt van het Simple Temporal 
Problem (STP) framework. Voor de uiteindelijk conformiteitsanalyse hebben ze gebruik gemaakt van Answer 
Set Programming (ASP). In hun artikel gaan de auteurs dieper in op het gebruik ervan.  
  



 

115 
 

13.3 Bijlage 3 – Class informatie model uitwerking elementen 

In de onderstaande tabel zijn de attributen die behoren bij de bouwblokken in het Class Information model 
voor cytostaticaprotocollen (Figuur 20) nader uitgewerkt. De verschillende onderdelen vormen samen het 
bouwblok. Daarbij zijn de namen, cardinaliteiten (t.o.v. bouwblok), omschrijving van het element, verwijzing  
 

Bouwblok Onderdeel Card. Omschrijving Verwijzing zib Bouwblok 

Protocol Naam 1 Naam van het protocol   

 Versienummer 1 Vaak worden er over 
tijd wijzigingen 
doorgevoerd in het 
protocol. Om die 
reden moet het 
protocol voorzien 
worden van een 
versie-nummer zodat 
duidelijk is welke 
versie van het protocol 
wordt gebruikt. 

  

 Versiedatum 1 Vaak worden er over 
tijd wijzigingen 
doorgevoerd in het 
protocol. Om die 
reden moet het 
protocol voorzien 
worden van een 
versie-datum 
(gekoppeld aan 
versienummer) zodat 
duidelijk is welke 
versie van het protocol 
wordt gebruikt. 

  

 Startdatum 1 Datum wanneer 
vastgesteld dat 
protocol gebruikt mag 
worden 

  

 Einddatum 0..1 Datum waarop is 
vastgesteld dat 
protocol niet meer 
gebruikt mag worden 

  

 Inclusiecriteria 0..* Geen of meer 
inclusiecriteria 
waaraan een patiënt 
moet voldoen om 
geïncludeerd te 
worden in het protocol 
en deze mag volgen 

  

 Exclusiecriteria 0..* Geen of meer 
exclusiecriteria op 
basis waarvan een 
patiënt uitgesloten 
kan worden van een 
protocol  

  

 Strategieën 1..* Een protocol bestaat 
vaak uit één of 
meerdere strategieën 
welke gevolgd kunnen 
worden door een 
patiënt 

Strategie  
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Strategie Naam 1 Een strategie heeft 
één naam 

  

 Versienummer 1 Een strategie heeft 
één versienummer 

  

 Beginmoment 1 Een strategie heeft 
één beginmoment 

  

 Eindmoment 1 Een strategie heeft 
één eindmoment 

  

 Beslismoment 0..* Een strategie kan nul 
of meerdere 
beslismomenten 
hebben die keuze in 
kuur en andere 
handelingen bepaalt. 

Beslismoment  

 Handeling 0..* Een strategie kan nul 
of meerdere 
handelingen hebben 
(voor cytostatica 
protocollen heeft deze 
tenminste één kuur) 

Handeling  

 Inclusiecriteria 0..*    

 Exclusiecriteria 0..*    

      

Handeling Type 1 Een handeling kan 
maar één type 
hebben, bijv: 
toedienen 
medicatiekuur, 
radiotherapie, 
chirurgische ingreep 

Kuur  

 Moment 1 Een handeling heeft 
één moment t.o.v. 
start strategie (dag) 

  

      

Kuur Naam 1    

 Versie 1    

 Medicatie 1..* Een kuur kan uit één 
of meerdere 
medicamenten 
bestaan 

Medicatie  

 Startmoment 1 Een kuur heeft een 
startmoment in dagen 
wanneer de kuur 
begint t.o.v. 
beginmoment 
strategie 

  

 Eindmoment 1 Een kuur heeft een 
eindmoment in dagen 
wanneer kuur eindigt 
t.o.v. beginmoment 
strategie 

  

 Duur 1 Tijdsduur van de kuur   
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 Startcriteria 0..* Een kuur kan nul of 
meerdere startcriteria 
hebben waaraan moet 
worden voldaan 
voordat begonnen 
mag worden met een 
kuur 

  

 Eindcriteria 0..* Een kuur kan nul of 
meerdere eindcriteria 
hebben waaraan moet 
worden voldaan 
voordat gestopt kan 
worden met de kuur 

  

 Verpleegkundig 
voorschrift 

0..1 Voorschrift voor 
verpleegkundigen 

  

 Medisch voorschrift 0..1 Voorschrift voor 
medische specialist 

  

 Vochtbeleid 0..1 Vochtbeleid tijdens 
toedienen kuur 

  

 Tijdschema 0..1 Medicatie behorende 
bij een kuur moet 
volgens een bepaald 
schema gegeven 
worden  

Tijdschema  

      

Medicament Productnaam 0..1 Volledige omschrijving 
van product indien 
ProductCode niet 
beschikbaar, zie zib 

 FarmaceutischProduct 

 ProductCode 0..1 Codering van 
geneesmiddel, zie zib 

 FarmaceutischProduct 

 Omschrijving 0..1 Omschrijving van het 
geneesmiddel, zie zib 

 FarmaceutischProduct 

 IngredientCode 0..1 Werkzame stof of 
hulpstof, zie zib 

 FarmaceutischProduct 

 ProductHoeveelheid 0..1 De hoeveelheid van 
het product, zie zib 

 FarmaceutischProduct 

 IngredientHoeveelheid 0..1 De hoeveelheid en 
eenheid van het 
ingrediënt, zie zib 

 FarmaceutischProduct 

 FarmaceutischeVorm 0..1 Vorm van 
geneesmiddel zie zib 

 FarmaceutischProduct 

 MaxConcentratie 0..1 De maximale 
concentratie die 
toegediend mag 
worden 

  

 Gebruiksinstructie 0..1 Medicatie kan één of 
meerdere 
gebruiksinstructies 
hebben afhankelijk 
van context 
(toedieningsweg) en 
doelgroep 
(verpleegkundige / 
voorschrijver) 

  
GebruiksInstructie 

 Afkorting 0..1 Afkorting voor het 
medicament 

  

https://zibs.nl/wiki/FarmaceutischProduct-v2.1.2(2020NL)
https://zibs.nl/wiki/FarmaceutischProduct-v2.1.2(2020NL)
https://zibs.nl/wiki/FarmaceutischProduct-v2.1.2(2020NL)
https://zibs.nl/wiki/FarmaceutischProduct-v2.1.2(2020NL)
https://zibs.nl/wiki/FarmaceutischProduct-v2.1.2(2020NL)
https://zibs.nl/wiki/FarmaceutischProduct-v2.1.2(2020NL)
https://zibs.nl/wiki/FarmaceutischProduct-v2.1.2(2020NL)
https://zibs.nl/wiki/GebruiksInstructie-v1.2.1(2020NL)
https://zibs.nl/wiki/GebruiksInstructie-v1.2.1(2020NL)
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 Oplossingsmiddel 0..1 Oplossingsmiddel voor 
het medicament 

  

 AardMiddel 0..1    

 Excreta 0..* Wijze waarop de 
patiënt het 
medicament weer 
uitscheidt 

  

 Bijwerkingen 0..* Bij gebruik van 
medicament kunnen 
nul of meerdere 
bijwerkingen 
optreden.  

  

 Formulewaarden 0..*  Formulewaarden  

      

      

Beslismoment Moment 0..1 Een beslismoment is 
op een moment t.o.v. 
start van strategie 
(dag) 

  

 Inputwaarden 0..1 Een besluit moet vaak 
genomen worden op 
basis van meerdere 
inputwaarden / 
patiëntparameters / 
uitkomsten die de 
keuze / besluit 
beïnvloeden 

  

      

Tijdschema Startprotocol 0..1 Protocol dat gevolgd 
moet worden bij start 
van toedienen 
medicatie 

  

 StartTijd 0..1 Tijdstip van de dag 
waarop begonnen 
moet worden met 
toedienen medicatie 

  

 Stopprotocol 0..1 Protocol dat gevolgd 
moet worden bij 
stoppen van 
toedienen medicatie 

  

 StopTijd 0..1 Tijdstip van de dag 
waarop gestopt moet 
worden met 
toedienen medicatie 

  

 Medicatie 0..* Medicatie Medicatie  

 Toedieningsweg 1 Manier waarop 
medicatie toegediend 
moet worden 

  

 Dosis 1 De medicatiedosis die 
toegediend moet 
worden 

  

 Dosiseenheid 1 De 
medicatiedosiseenheid 
die toegediend moet 
worden 

  

      

Formulewaarden Minimale Leeftijd 0..1 Minimale leeftijdseis 
in jaren 
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 Maximale Leeftijd 0..1 Maximale leeftijdseis 
in jaren 

  

 Minimaal gewicht 0..1 Minimaal gewicht in kg   

 Maximaal gewicht 0..1 Maximaal gewicht in 
kg 

  

 Minimaal BSA 0..1 Minimaal berekend 
lichaamsoppervlakte 
in m2 

  

 Maximaal BSA 0..1 Maximaal berekend 
lichaamsoppervlakte 
in m2 

  

 Geslacht 0..1 Biologisch geslacht   

 Afronding 1 Wijze van afronding   

 Maximale Dosis 0..1 Máximale dosis in mg   

 Formule 0..1 De te hanteren 
formule 

  

 NormDosis 0..1 De normdosis   

      

 
 
 


