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Openbare samenvatting 
Dit project is uitgevoerd in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in samenwerking met Stichting IMEC Nederland als onderdeel van de post-
academische ontwerpersopleiding tot Qualified Medical Engineer (QME) aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Colorectale kanker of darmkanker is een van de meest voorkomende soorten van kanker in Nederland. In het JBZ worden er jaarlijks 
ongeveer 350 patiënten met colorectale kanker chirurgisch behandeld. Bij dit soort ingrepen is de kans op postoperatieve complicaties 
relatief hoog, nl. 30-50%. Doordat de kans op complicaties relatief hoog is verblijven patiënten na de operatie momenteel allemaal nog 
een aantal dagen opgenomen in het JBZ. Dit om patiënten in de gaten te kunnen houden. De huidige opnameduur na een operatie in het 
JBZ bedraagt gemiddeld vier dagen. Patiënten zonder complicaties verblijven hierdoor helaas wel onnodig lang in het ziekenhuis. 

De volgende hypothese van de opdrachtgever (colorectaal chirurg van het JBZ) is het uitgangspunt geweest voor dit ontwerpproject: door 
patiënten met lagere kans op complicaties thuis te monitoren zou het mogelijk kunnen zijn om ze veilig in een vertrouwde omgeving te 
laten herstellen en de ligduur in het JBZ hierdoor te reduceren. Het doel van dit QME project is het ontwerpen van een systeem om 
patiënten thuis te monitoren na colorectale chirurgie.  

Het ontwerp is specifiek afgestemd op colorectale patiënten en de afdeling chirurgie (inclusief de behandelend arts). Het resultaat van 
dit ontwerpproject is een systeem dat gebaseerd is op een tot op heden unieke aanpak, namelijk de combinatie van:  

 het betrouwbaar inschatten van de kans op complicaties a.d.h.v. machine learning modellen gebaseerd op pre-, peri- en 
postoperatieve patiëntdata (vóór ontslag uit het ziekenhuis). 

 het tijdig voorspellen van (eventuele) achteruitgang door patiënten (met kleine kans op complicaties) op afstand continu te 
monitoren a.d.h.v. data afkomstig uit “slimme sensoren” en digitale vragenlijsten. (ná ontslag in de thuisomgeving). 

Om de kracht van deze combinatie (op een veilige manier) te bewijzen is er een gefaseerd plan van implementatie, testen en verder 
ontwikkelen uitgewerkt en opgestart. Bij de achtereenvolgende fases neemt de complexiteit (m.b.t. de implementatie en toetsing) toe, 
terwijl de "afstand" tot de eindoplossing afneemt. De beschikbare tijd voor dit ontwerpproject was helaas te kort om tot implementatie 
(en toetsing) van het ontworpen systeem in thuissituatie te komen. Van de zes fases zijn, door (corona)omstandigheden, alleen fases I en 
II uitgevoerd en afgerond en is fase III voorbereid: 

 Fase I: verkenning (resulterend in eerste concept ontwerp); 
 Fase II: pilot met dubbele monitoring in het JBZ (nog zonder notificaties); 
 Fase III: pilot in het JBZ, met dubbele monitoring en notificaties. 

De eerste resultaten van dit project zijn positief. Op basis van de resultaten uit fase I en II is door het JBZ besloten het project voort te 
zetten. Het project zal, na het oplevering van dit ontwerp, verder in het JBZ worden opgepakt volgens de voorgestelde fasering III-IV-V-
VI (pilot met patiënten in thuissituatie). De toekomst zal moeten wijzen of het ontworpen systeem inderdaad geschikt is om de ligduur na 
colorectale chirurgie op een veilige manier te reduceren; dit zal worden gedaan als onderdeel van een klinische studie. 

Naast bovengenoemde resultaten heeft dit project (in potentie) een ziekenhuisbrede impact:   

 Het ontwerp is generiek opgesteld zodat het, met simpele aanpassingen, ook te gebruiken is door andere afdelingen of 
patiëntengroepen in het JBZ.  

 Mede door dit project is er ook een visie ontstaan rondom continue monitoring in het JBZ.  
 Dit project heeft ook geleid tot bekendheid en nieuwe initiatieven in het JBZ om patiëntenzorg te verbeteren d.m.v. continue 

monitoring (en kustmatige intelligentie). 
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1. Inleiding 
Dit project wordt uitgevoerd in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), in samenwerking met Stichting IMEC Nederland en als onderdeel van 
de opleiding tot Qualified Medical Engineer (QME) aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

1.1. Achtergrond 
Colorectale kanker of darmkanker is een van de meest voorkomende soorten van kanker in Nederland [1]. In het JBZ worden er jaarlijks 
ongeveer 350 patiënten met colorectale kanker chirurgisch behandeld. De gemiddelde opnameduur na een operatie in het JBZ bedraagt 
momenteel vier dagen. Bij dit soort ingrepen is met 30 tot 50%. de kans op postoperatieve complicaties relatief hoog. Doordat de kans op 
complicaties hoog is verblijven patiënten zonder complicaties onnodig lang in het ziekenhuis. 

In de nabije toekomst zal door vergrijzing de zorgvraag blijven groeien. Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal het 
absoluut aantal nieuwe gevallen van darmkanker in de periode 2018-2040 naar verwachting met 34% stijgen [2]. Die groei zal zich ook 
vertalen in meer ingrepen en dus een groter beroep doen op beschikbare ziekenhuiscapaciteit. Uitbreiden van capaciteit is niet realistisch 
gezien de beschikbaarheid van personeel en exorbitante hoge kosten. Een manier om toch de groeiende zorg te leveren, is door betaalbare 
innovaties die het gebruik van ziekenhuiscapaciteit optimaal benutten [3].  

Het streven van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en ook van de afdeling chirurgie is om binnen de bovengenoemde kaders zorg te bieden die 
bij de patiënten het beste past. Zo wordt er in het JBZ bijv. al gebruik gemaakt van robotchirurgie voor (minimaal) invasieve operaties, 
wat leidt tot minder schade aan de weefsels [4]. Daarnaast worden door middel van prehabilitatieprogramma’s patiënten getraind om 
de operatie fitter in te gaan, waardoor ze ook fitter de operaties uitkomen [5]. Deze twee interventies leiden in het JBZ tot minder 
complicaties, minder heropnames en een verkorting van naar schatting één dag aan opnameduur. 

Dit ontwerpproject is een nieuw initiatief waarmee het JBZ streeft om ligduur verder terug te dringen. Dat streven sluit goed aan op de 
maatschappelijke wens om de “juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment” te leveren. Hierbij is ook gewenst dat een patiënt 
voor zover mogelijk in de eigen omgeving verder herstelt, er is immers is toenemend bewijs dat patiënten prettiger en sneller herstellen 
in een vertrouwde omgeving [6]–[8]. 

1.2. Verkorten van ligduur na colorectale chirurgie 
Een groot deel van de patiënten, 50-70 %, die colorectale chirurgie ondergaan herstelt zonder complicaties gedurende ziekenhuisopname 
en zou (mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden) eerder naar huis kunnen gaan dan pas na de standaard vierde opnamedag. 

Tijdens het verblijf op de verpleegafdeling worden patiënten drie keer per dag gecontroleerd door middel van het handmatig bepalen 
van een standaard Early Warning Score (EWS). Deze bestaat uit een combinatie van vitale parameters en bewustzijn. Tussen de 
meetmomenten in zijn patiënten vrij om hun tijd in te delen. Alleen bij bijzonderheden (verhoogde EWS) wordt de behandeling aangepast 
of aangevuld. 

Door patiënten met een verlaagde kans op complicaties thuis te laten herstellen kan er (mogelijk) in de toekomst de opnameduur verder 
terug worden gebracht, terwijl patiënten een kwalitatief betere behandeling krijgen. 

1.3. Ontwerpproject 
Het doel van dit QME project is het ontwerpen van een systeem om patiënten thuis te monitoren na colorectale chirurgie. Binnen dit 
project wordt er gekeken naar de randvoorwaarden en mogelijkheden om thuisherstel na colorectale chirurgie mogelijk te maken. Dit 
document bevat een samenvatting van de aanpak en resultaten van de eerste testen richting de eindoplossing.  

Er is een poging gedaan om het project chronologisch weer te geven en is opgebouwd uit verschillende (hoofd)onderdelen: 

 Projectmanagement: in Hoofdstuk 2 wordt de oorsprong en motivatie voor het project beschreven. Daarnaast worden de 
hulpmiddelen en structuur geïntroduceerd die nodig zijn voor het uitvoeren van het project. 

 Ontwerp: in Hoofdstuk 3 worden het probleem, de gewenste oplossing en relevante kennis uit de literatuur onder de loep 
genomen. Op basis van deze informatie worden er randvoorwaarden en eisen voor de verschillende fases en concepten van 
het ontwerp afgeleid. 

 Projectuitvoering: in Hoofdstuk 4 bevat een beschrijving van de gekozen oplossingen (en verificaties) en tussenresultaten voor 
de verschillende fases van dit project. 

 Conclusies, discussie en aanbevelingen: in Hoofdstuk 5 en 6 wordt er teruggekeken naar de tot nu toe behaalde resultaten. Er 
wordt ook vooruit gekeken en er worden adviezen voor de verschillende onderdelen van dit ontwerp uitgebracht voor een 
succesvolle vervolg en implementatie richting de eindoplossing. 
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2. Project management 
2.1. Innovatieprojecten in het JBZ 
Binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis is innovatie een belangrijke speerpunt. Het innovatie en implementatie team (i-Team) van het JBZ 
functioneert rechtstreeks onder de Raad van Bestuur en adviseert op het gebied van innovatie en samenwerking. Een andere belangrijke 
taak is om ervoor te zorgen dat nieuwe initiatieven van de grond komen en in de organisatie worden bestendigd. De werkwijze met 
betrekking tot projecten is als volgt: 

 Een idee of probleem kan worden aangedragen via de stuurgroep i-Team, door bijvoorbeeld artsen of verpleegkundigen. 

 De stuurgroep i-Team beoordeelt of dit kan worden opgepakt door het i-Team aan de hand van de criteria:  

o Er is interesse in huis. 

o Er is een projecteigenaar beschikbaar (zie Hoofdstuk 2.7.2). 

o Het initiatief past binnen de strategie van het JBZ. 

o Het initiatief past op de innovatieagenda of er is een wens tot verkenning vanuit strategische overwegingen. 

o Het initiatief richt zich op het primaire proces van JBZ. 

o Er zijn kostenbesparingen mogelijk. 

 Indien geschikt bevonden als innovatieproject wordt er een traject van opeenvolgende 30-dagen fases doorlopen, welke ieder 
worden afgesloten met een “go no- go” moment gebaseerd op de innovatiefunnel: 

o Go1 wordt gegeven door de stuurgroep i-Team; vaststellen projecteigenaar en toewijzing projectleider. 

o Go2 (functionele test) en Go3 (start pilot) momenten vinden plaats tijdens maandelijkse i-Team bijeenkomsten, door de 
stuurgroep i-Team vastgelegd in de besluitenlijst. 

o Go4 is aan de betreffende “resultaat verantwoordelijke eenheid manager” of proceseigenaar, daarna volgt implementatie. 

o Na implementatie wordt het technisch beheer eventueel overgedragen aan de afdeling Medische Informatie en Communicatie 
Technologie (MICT). 

2.2. Aanvraag voor innovatieproject 
Volgens de bovengenoemde procedure is er een aanvraag binnengekomen vanuit de afdeling chirurgie (Gastro-Enterologische chirurgie, 
operaties aan het maag-darmkanaal). De wens vanuit deze afdeling is om opnameduur na colorectale (dikkedarmkanker) chirurgie te 
verkorten door patiënten eerder te ontslaan en ze thuis te monitoren. Dit als aanvulling op reeds geïmplementeerde maatregelen bij 
colorectale chirurgie, zoals (minimaal invasief) opereren met een operatierobot, fast recovery trajecten en prehabilitatie programma’s.  

De projectaanvraag van de afdeling is grafisch vertaald naar Figuur 1. 

Huidige situatie 

 Opnameduur is vier dagen (mediaan). 

 Patiënten worden drie keer per dag (ochtend, middag en avond) gemeten om een EWS af te leiden. 

 Patiënten zonder complicaties verblijven onnodig lang in het ziekenhuis. 

Ideale situatie 

 Patiënten worden voor de operatie gescreend om hun kans op complicaties te bepalen. 

 Patiënten met verhoogde kans op complicaties volgen het huidige protocol 

 Patiënten met kleine kans op complicaties worden thuis gemonitord door middel van sensoren en digitale vragenlijsten, mits ze 
instemmen met deze behandeling. 

 Op basis van bovengenoemde monitoring voorspelt een (colorectale-specifieke en continue) EWS tijdig mogelijke verslechtering. 

 EWS waarden buiten bepaalde grenzen initiëren een notificatie naar de betreffende patiënt toe. 

 Het is vervolgens aan de patiënt om te beslissen of contact met het ziekenhuis nodig (of gewenst) is. 

 Op basis van trends in de EWS beslist het behandelteam om aanvullende behandeltrajecten in te zetten of patiënten naar het 
ziekenhuis terug te halen. 
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 Het ultieme doel voor de afdeling chirurgie is om colorectale chirurgie als dagbehandeling te verrichten bij “geschikte patiënten”. 

Dit voorstel heeft raakvlakken met de strategie en beleid van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en i-Team, namelijk: 

 Van standaardaanpak naar maatwerk: de patiënt wordt aangemoedigd om regie in eigen behandeling te nemen en er wordt 
per patiënt gekeken naar de mogelijkheden voor thuisherstel. 

 Van het ziekenhuisgebouw centraal naar de mens centraal: patiënten zijn niet meer fysiek gebonden aan het ziekenhuis en 
mogen thuis herstellen. 

 Van behandeling in het ziekenhuis naar optimalisering in het dagelijks functioneren: patiënten die thuis herstellen worden 
gestimuleerd om normale activiteiten zo snel mogelijk weer op te pakken. 

 Van ziekenhuis– patiëntrelatie naar onderdeel worden van het (zorg)netwerk van de patiënt: de nieuwe werkwijze maakt het 
mogelijk dat de hoofdbehandelaar taken overdraagt aan andere partners binnen de zorgketen. 

 Van focus op ziekte naar focus op gezondheid: door deze aanpak wordt de nadruk gelegd op fitheid van patiënten en niet op de 
ziekte
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Figuur 1. Gewenste ontslagproces na colorectale chirurgie. Huidige protocol wordt weergegeven in de bovenste stroomlijn. Geschikte patiënten volgen de tweede stroomlijn. Wanneer complicaties zich voordoen in de thuissituatie wordt de onderste stroomlijn gevolgd. 
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2.3. Goedkeuring voor ontwerpproject 
Het i-Team gaf in februari 2020 toestemming om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden van dit project. Gegeven de 
complexiteit en impact voor de afdeling, wordt de verwachte duur van het project op 1.5 tot 2 jaar geschat, wat langer is dan normale 
innovatietrajecten en de beschikbare tijd binnen de QME opleiding. Daarom wordt er binnen dit project onderscheid gemaakt tussen twee 
verschillende aspecten: 

 Het ontwikkelen van een lange termijn visie voor het ziekenhuis op het gebied continue patiënten monitoring (voor, -tijdens 
en na ziekenhuisopname) die aansluit op de wens van de afdeling om opnameduur te reduceren. 

 Het ontwerpen van een monitoringsysteem dat de afdeling chirurgie in staat moet stellen om de reductie in opnameduur voor 
colorectale patiënten te realiseren. 

Gezien het karakter van de QME opleiding ligt de nadruk vooral op het tweede aspect. Doel van dit ontwerpproject is het ontwerpen van 
een monitoring systeem dat aansluit bij de wensen van de afdeling en de (zorg)behoefte van patiënten  

De werkwijzen in dit project zijn gebaseerd op een (lichte) versie van de Prince II projectmanagement aanpak, wat in de volgende 
hoofdstukken verder zal worden toegelicht. 

2.4. Projectdoel en randvoorwaarden 
Het doel van dit project is het “Ontwerpen van een systeem om patiënten thuis te monitoren na colorectale chirurgie”. Een dergelijk 
systeem moet het mogelijk maken om de opnameduur na colorectale chirurgie op een veilige manier te reduceren. Informatie-
uitwisseling zal een cruciaal onderdeel worden voor een succesvolle implementatie van dit project. Interoperabiliteit is het eenduidig 
vastgelegen en delen van informatie. Het interoperabiliteitsmodel van Nictiz beschrijft zeven onderdelen waarin afspraken moeten 
worden gemaakt voor succesvolle gegevensuitwisseling [9], deze zijn tevens de uitgangsprincipes voor dit project: 

 Organisatie: het systeem moet als blauwdruk dienen voor vergelijkbare trajecten binnen het ziekenhuis. Verder moet het 
bijdragen aan de visie van het ziekenhuis rondom continue monitoring. De verwachting is dat op termijn meer zorg van het 
ziekenhuis naar de thuisomgeving verplaatst wordt. 

 Zorgproces: het systeem moet rekening houden met huidige en toekomstige zorgprocessen. Omdat patiënten bij 
thuismonitoring niet meer fysiek in het ziekenhuis zijn, vraagt dit om een andere procesbenadering. 

 Informatie: het systeem moet in staat zijn om data te delen (ook vanuit de thuissituatie) met zorgverleners en bij voorkeur via 
het elektronisch patiëntendossier (EPD). 

 Applicatie: het systeem moet gebruikmaken van commercieel verkrijgbare medische apparatuur en standard informatie 
uitwisselingsstructuren (denk aan standaarden als HL7). Door dit te doen is men niet meer afhankelijk van een bepaald type 
sensor/leverancier. Daarnaast moet het ook rekening houden met beheer en mogelijkheden tot opschaling richting 
implementatie. 

 Infrastructuur: het systeem moet rekening houden met eventuele infrastructurele aanpassingen in het ziekenhuis en of 
thuisomgeving. Denk aan additionele servers, maar ook aan de borging van verbinding tussen het meetsysteem thuis en het 
ziekenhuis. 

 Wet-& regelgeving: het systeem moet voldoen aan huidige Nederlandse wetgeving ( AVG, MDR, WGBO, enz..) 

 Beveiliging: het systeem moet rekening houden met beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van de data in ziekenhuis en 
thuisomgeving. 

2.5. Deliverables 
De deliverables voor dit project zijn gebaseerd op de eerste drie fases van dit project. Deze worden beschreven in Hoofdstuk 2.8. 
Een overzicht van de te leveren hoofd- en deelproducten wordt hieronder weergegeven: 

Product-ID 

DEL-1 

Productnaam 
Business case 

Doel 

Het beschrijven van het zakelijk belang en bestaansrecht gedurende iedere fase van het project. Dient als input voor GO – NO GO 
momenten. 

Samenstelling 

Document met daarin een beschrijving van: 
 Redenen voor het project 
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 Overzicht van alternatieven 
 Verwachte baten 
 Verwachte negatieve baten 
 Tijdsplanning 
 Kosten 
 Investeringsadvies 
 Belangrijkste risico’s 

 

Product-ID 

DEL-2 

Productnaam 

Profiel geschikte colorectale patiënten voor monitoring op afstand 

Doel 

Het afleiden van een profiel voor patiënten die in aanmerking kunnen komen voor thuismonitoring na colorectale chirurgie. 
Samenstelling 

Document met daarin een beschrijving van eigenschappen voor patiënten met een verlaagde kans op complicaties na colorectale 
chirurgie  

 

Product-ID 
DEL-3 

Productnaam 

“Proof-of-concept” van het ontworpen systeem voor thuismonitoring na colorectale chirurgie 

Doel 
Het aantonen van de werking van het ontworpen systeem voor thuismonitoring van patiënten na colorectale chirurgie. Deze “proof-
of-concept” wordt verkregen in een gecontroleerde omgeving (binnen het ziekenhuis) 

Samenstelling 

Document met daarin: 
 Gedetailleerde documentatie van het ontwerp 
 Literatuuronderzoek 
 Functionele specificaties 
 Technische specificaties 
 Risicoanalyse 
 Analyse van meetsignalen en -apparatuur 
 Optimale instellingen voor alarmering 
 Tests- en pilotrapporten 

 

Product-ID 

DEL-4 
Productnaam 

Advies voor implementatie 

Doel 

Het beschrijven van aanpak voor verdere uitrol naar de thuissituatie 
Samenstelling 

Document met daarin een beschrijving van: 
 Testplan voor thuisomgeving 
 Technisch beheer 
 Advies met betrekking tot zorgprocesinrichting voor thuismonitoring 
 Blauwdruk voor vergelijkbare trajecten binnen het ziekenhuis 

 

2.6. Initiële kosten/baten analyse 
De motivatie voor dit project vanuit de afdeling en ziekenhuis is in het voorgaande hoofdstuk beschreven. Daarnaast moet er worden 
gekeken of dit innovatie project als pilot haalbaar en te bekostigen is. Hieronder wordt er een schatting gemaakt van wat de potentiele 
impact van een succesvolle implementatie van de eindoplossing zou kunnen zijn. De aannames voor de kosten/baten analyse zijn 
gebaseerd op de volgende gegevens: 
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 Dit project heeft betrekking op de volgende diagnose behandelcombinaties (DBC): nr. 333 coloncarcinoom, nr. 334 
rectosigmoidcarcinoom en nr. 335 rectumcarcinoom. 

 Op het moment worden er bij elkaar gemiddeld 350-400 operaties per jaar uitgevoerd. 

 50-30 % krijgt te maken met complicaties, waarbij ongeveer 5% ernstige complicaties (naadlekkage), deze patiënten komen 
niet in aanmerkingen voor thuisherstel. 

 50-70 % laat helemaal geen complicaties zien en zijn dus geschikt voor thuismonitoring, mits het betrouwbaar vastgesteld 
kan worden dat de kans op complicaties klein is. 

 Een gemiddelde verpleegdag kost gemiddeld +/- 470 EUR. (van dag 1 t/m 5 daarna wordt het een ander zorgproduct). 

Uit overleg met de financiële afdeling van het JBZ blijkt dat het zorgproduct dat wordt afgeleid bij de bovengenoemde diagnoses i.c.m. 5 
verpleegdagen gelijk is voor alle diagnoses. Een lager aantal verpleegdagen, wat het beoogde resultaat is van dit project - heeft een 
gunstig effect op de kosten voor het ziekenhuis en zal op korte termijn direct leiden tot opbrengsten die gelijk zijn aan de kosten per 
verpleegdag (min de kosten voor het gebruik van het monitoringsysteem: bijv. gebruik van sensoren, licenties, personeel voor het 
afhandelen van notificaties, enz.). Het zorgproduct is namelijk gebaseerd op een ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen, 
ongeacht of deze worden geleverd. Op de lange termijn is het afhankelijk of meer operaties uitgevoerd kunnen worden (i.v.m. de door 
verzekeraars ingestelde omzetplafonds). De verwachting is dat door vergrijzing dit nodig zal zijn, anders nemen de wachtlijsten verder 
toe. 

Uit het bovenstaande is het duidelijk dat kostenbesparing mogelijk is. Hoeveel kostenbesparing dit zal opleveren in, afhankelijk van de 
kosten die nodig zijn om het systeem aan te schaffen, te beheren en te onderhouden. Daarnaast zullen de ontwikkelingen van het 
zorgstelsel in Nederland bepalend zijn.  

Daarnaast zijn de kosten voor een gedeelte afhankelijk van de visie van het ziekenhuis rondom continue monitoring, met name hoe de 
notificaties worden afgehandeld. Bijvoorbeeld via patiënten of via het monitoringscentrum van het ziekenhuis. Deze kosten zijn op dit 
moment niet bekend, maar de verwachting is dat het lager zal zijn dan de kosten voor verblijf in het ziekenhuis. Dit is gebaseerd op 
ervaringen met vergelijkbare thuismonitoring projecten waarbij chronische patiënten (hartfalen, COPD of COVID) op aftand worden 
begeleid [10]. 

De uitkomst van dit project zal hopelijk ook bijdragen aan effectievere onderhandelingen met zorgverzekeraars over het ontstaan van 
nieuwe zorgproducten, zodat thuisherstel na colorectale chirurgie in de toekomst kan worden vergoed.  

Naast de financiële baten voor het ziekenhuis, zijn vanuit de Quadruple aim [11] voor waardegedrevenzorg de volgende punten ook 
relevant: 

1. Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg:  omdat patiënten in een vertrouwde omgeving kunnen herstellen en sneller 
hun leven weer oppakken. 

2. Het verbeteren van de gezondheid van een populatie: als meer operaties uitgevoerd kunnen worden (door optimale capaciteit 
van het ziekenhuis te benutten), kunnen ook meer mensen worden geholpen. 

3. Het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking:  omdat thuisherstel kostenbesparing wellicht mogelijk maakt. 
4. Verbeterde klinische ervaring voor de zorgverlener: doordat patiënten beter geholpen kunnen worden  

Op een strategisch niveau is de verwachting dat zit project zal bijdragen aan de introductie en acceptatie van continue monitoring in 
bredere zin voor het JBZ, dus voor, tijdens en na een opname. 

2.7. Managementstructuur 
In hoofdstuk 2.1 werd al aangegeven dat dit project door het i-Team wordt ondersteund en bekostigd. Voor dit project is de standaard 
werkwijze van projecten binnen het i-Team gehanteerd. 

Daarnaast is er een compacte project management handboek opgesteld met daarin de gekozen aanpak rondom kwaliteit, wijzigingen, 
risico’s en communicatie. Het handboek is terug te vinden als onderdeel van Bijlage 1 

2.7.1. Projectorganisatie 
Het organogram wordt weergegeven in Figuur 2. Beschrijving van de rollen en verantwoordelijkheden zijn beschreven in Tabel 1. 
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Figuur 2. Projectorganisatie 

2.7.2. Verantwoordelijkheden 
Tabel 1. Rolbeschrijving 

Programmamanagement 

De stuurgroep i-Team bestaat uit een lid van de raad van bestuur, voorzitter van de CMIO van het JBZ, de manager MICT en leden van 
het operationeel team innovatie.  

De stuurgroep i-Team is eindverantwoordelijk voor het projectportfolio en budgetbeheer. Veranderingen aan de scope van het project 
moeten door het kernteam worden goedgekeurd. 

Eindgebruiker 

Aanvrager van het innovatieproject. Vertegenwoordigt de belangen van de afdeling en de patiënten. Na afronding is hij ook 
medeverantwoordelijk voor succesvol uitrol. 

Projecteigenaar 

Houdt de stuurgroep i-Team op de hoogte over de voortgang van het project, controleert de te leveren producten en is mede 
verantwoordelijk voor veranderingen in scope.  

Projectmanager 
Zorgt voor het leiden van het project, kwaliteit en de te leveren projectproducten. 

Projectondersteuning 

Dit zijn (tijdelijk) deelnemers nodig om specifieke taken binnen het project uit te kunnen voeren. 

Externe begeleiding 
Partij onafhankelijk van het projectgroep dat geeft advies op inhoudelijk aspecten gedurende alle fases van het project. 

2.8. Projectplanning 
De tabel hieronder beschrijft in hoofdlijnen de fasering zoals het in het begin is voorgesteld (middelste kolom). Door de corona pandemie 
in Nederland is er veel vertraging ontstaan (mede doordat colorectale operaties niet zijn uitgevoerd of uitgesteld), de aangepaste planning 
is ter vergelijking toegevoegd. Fases gemarkeerd in rood werden vanaf het begin al geïdentificeerd als mogelijk buiten scope van het 
project. 

Een uitgebreidere inhoudelijke beschrijving van de projectfasering is te vinden in Hoofdstuk 3.5. 

Tabel 2. Projectfasering 

Fase Oorspronkelijke planning Gerealiseerd 

Fase I: Verkenning februari 2020-mei 2020 februari 2020 – september 2020 

Fase II: Pilot dubbele monitoring, zonder notificaties – 
standard ontslagproces 

juli 2020 – augustus 2020 september 2020 – maart 2021 
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Fase III: Pilot dubbele monitoring, met notificaties – 
standard ontslagproces 

september 2020 – oktober 2020 Voorbereiding gestart, juli 2021 
start pilot op de afdeling. 

Fase IV: Pilot enkele monitoring, met notificaties – standard 
ontslagproces 

november 2020 – januari  2021 nog niet 

Fase V: Pilot “thuismeting in het JBZ”, enkele monitoring 
met notificaties – “fictieve thuismeting” 

februari 2021 -mei 2021 nog niet 

Fase VI: Pilot thuismonitoring, enkele monitoring met 
notificaties 

juni 2021 – september 2021 nog niet 

Fase VII: implementatie en overdracht september 2021 nog niet 
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3. Ontwerp 
Het doel van dit hoofdstuk is om op een iteratieve en systematische wijze het te ontwerpen systeem, om patiënten thuis te monitoren na 
colorectale chirurgie, beter te begrijpen. Dit om, vanuit een ontwerp dat gebaseerd is op een set wensen en eisen van eindgebruikers, te 
komen tot een gevalideerd en operationeel systeem. 

Dit hoofdstuk begint met een overzicht van relevante literatuur m.b.t. chirurgische behandeling van colorectale patiënten met 
bijbehorende complicaties, ontslagprocedures en het monitoren/begeleiden van patiënten op afstand. Vervolgens wordt het probleem en 
de door eindgebruiker gewenste oplossing geanalyseerd. Als laatste worden er randvoorwaarden en eisen afgeleid waaraan het te 
ontwerpen systeem zou moeten voldoen. 

3.1. Literatuuronderzoek 
Dit hoofdstuk presenteert een samenvatting van relevante literatuur over verschillende aspecten van dit project. Het doel is om te 
verkennen wat er al gedaan is en in welke mate het aansluit op de wensen van de gebruikers. De zoektocht richt zich als eerste op de 
kenmerken van complicaties na colorectale chirurgie (waar zijn we naar op zoek?), als tweede op modellen om complicaties te 
voorspellen (wat is de bruikbaarheid van de modellen en hoe kunnen deze worden verbeterd?) en als derde op de toegevoegde waarde 
van continue monitoring (ten opzichte van EWS). Als laatste wordt er gekeken naar overige onderwerpen die invloed op de bruikbaarheid 
en acceptatie van het systeem kunnen hebben (informatievoorziening en invloed op bestaande processen). 

3.1.1. Colorectale chirurgie en mogelijke complicaties 
Bij colorectale chirurgie wordt een stuk darm weggehaald. Dit kan bijvoorbeeld omdat een stuk darm geen bloed meer krijgt, meerdere 
tumoren of poliepen in de darmen zitten of de tumor in andere weefsel is gegroeid. Een darmresectie kan op twee manieren uitgevoerd 
worden: via een open procedure waarbij een grote snee in de buik waarbij de buik wordt gemaakt of via minimaal invasieve chirurgie 
(een kijkoperatie). Afhankelijk van de plaats van de tumor in de dikke darm zijn verschillende soorten operaties mogelijk, deze worden 
in Figuur 3 weergegeven [12]. 

 

Figuur 3. Mogelijke operaties bij darmkanker. Bron www.kanker.nl 

Bij een operatie aan de dikke darm zijn de volgende klachten te verwachten [13]: 

 nabloeding 
 infectie of ontsteking van de wond 
 longontsteking 
 trombose: een bloedpropje in de bloedvaten 
 misselijkheid 
 verstopping 
 diarree  
 naadlekkage, die eventueel kan leiden tot een buikvliesontsteking. 
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Een overzicht van de incidentie en complicaties in Nederland is weergegeven in Tabel 3. Hier is te zien dat de kans op complicaties na 
rectum operaties licht hoger is dan bij coloncarcinoom, terwijl voor mortaliteit dit juist omgedraaid is. 

Tabel 3. Incidentie colorectale kanker en complicaties in Nederland. Bron: https://dica.nl/dcra/home  

 Coloncarcinoom Rectumcarcinoom 

Jaar 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015 

Aantal 6511 6964 7214 8312 8504 2621 3010 3292 3258 3456 

Complicaties postoperatief <30 dagen 

Algemeen 26.4 % 28.8 % - - - 34.5 % 35.0 % - - - 

Naadlekkage 4.0 % 4.6 % - - - 7.2 % 7.6 %    

Post operatief. 
Gecompliceerd 
beloop 

13.2 % 14.7 % 13.9 % 14.5 %- 15.4 %- 18.5 % 19.8 % 18.0 % 18.4 % 19.5 % 

Mortaliteit 2.6 % 3.3 % - - - 1.1 % 1.2 %    

 

3.1.2. Voorspellen van complicaties na colorectale chirurgie 
Tijdens dit ontwerpproject wordt er onderscheid gemaakt tussen twee type voorspellingen: 

1. het vóór een operatie voorspellen van de kans op complicaties ná de operatie (a.h.v. een zgn. pre-operatief model: 3.1.2.1); 
2. het ná de operatie voorspellen van mogelijke achteruitgang van de patiënt (a.h.v. een zgn. post-operatief model: 3.1.2.2).  

Het pre-operatieve model (1) wordt ingezet om patiënten vóór de operatie te sorteren op “geschiktheid” voor thuisherstel. Terwijl het 
post-operatieve model (2) wordt gebruikt om notificaties te generen op basis van afwijkende trends in de continue data en vragenlijsten.  

3.1.2.1. Pre-operatief model 
Zoals eerder aangegeven, wil JBZ thuisherstel kunnen aanbieden onder de voorwaarde dat dit volledig veilig kan. Selectie van geschikte 
patiënten zou kunnen plaatsvinden op basis van de ervaring en inzichten van zorgverleners (zoals dit nu gebeurt tijdens ontslag). Een 
wellicht betere manier om risico’s te beperken is om op voorhand de kans op complicaties te voorspellen m.b.t. een zgn. pre-operatief 
model en op basis hiervan "geschikte" patiënten te selecteren voor thuisherstel. Eén van de belangrijkste chirurgische complicaties na 
colorectale chirurgie is naadlekkage: als dit niet op tijd wordt waargenomen dan kan het leiden tot gecompliceerd langdurig herstel of 
zelfs tot het overlijden van de patiënt[12]. 

Karliczek et al. laten zien dat de voorspellende waarde van chirurgen zelf - met betrekking tot naadlekkages - vóór een operatie beperkt 
is [14]. De beschikbaarheid van aanvullende gegevens zou zorgverleners kunnen voorzien van betere inzichten in het mogelijke verloop 
na een operatie. Vervolgens kunnen patiënten met een hogere kans op complicaties in het ziekenhuis worden gehouden, terwijl ‘laag – 
risico’ patiënten thuis zouden kunnen herstellen. 

Machine learning modellen zijn bijzonder krachtig in het bundelen van informatie uit verschillende bronnen om complexe patronen in 
data te ontdekken. Deze patronen worden dan op een voor de mens begrijpelijke manier getoond. In de literatuur zijn ze al ingezet om de 
kans op complicaties te voorspellen (vóór een operatie) of om de kans op verlengde ligduur na een operatie te voorspellen: 

 Sommigen gebruiken daar generieke modellen voor (die toepasbaar zijn voor alle soorten operaties)[15], [16]; 
 Anderen gebruiken daar “operatie specifieke” modellen voor [12], [17]. 

Voor colorectale chirurgie. hebben Soguero et al. een machine learning algoritme afgeleid om naadlekkage te voorspellen [12]. Voor de 
predicties combineert het model verschillende heterogene data uit het elektronisch patiënten dossier (vitale parameters, lab uitslagen 
en vrije tekst) die bekend zijn vóór de operatie. Uit de resultaten blijkt dat dergelijke modellen veel potentie hebben als het gaat om het 
bieden van beslissingsondersteunende informatie. 

Tevens blijkt uit de literatuur dat er ook kansen zijn voor verbeteringen, ten aanzien van wat er al is onderzocht. Allereerst, het uitbreiden 
naar andere complicaties of klachten anders dan naadlekkage. Daarnaast kan men denken aan het toevoegen van data uit het 
prehabilitatie programma, peri-operatieve data (van tijdens de operatie: bloedverlies, vochtverlies of vrije tekst uit OK verslag) of eerste 
postoperatieve verpleegdata (van direct na de operatie: EWS, verpleegkundige diagnose codes) aan de modellen.  

3.1.2.2. Post-operatief model 
Als de modellen beschreven in de eerdere paragraaf 100% nauwkeurig zouden zijn, dan zou het monitoren van patiënten op “afstand” (in 
de thuissituatie) niet nodig hoeven te zijn. Dit is in de praktijk onhaalbaar, dus er is een tweede vangnet nodig als het gaat om het 
detecteren van achteruitgang van de patiënt (na de operatie) in de thuissituatie. 
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In de literatuur zijn er verschillende bronnen te vinden waarbij een poging ondernomen werd om post-operatieve complicaties tijdig te 
detecteren, tijdens de opname in het ziekenhuis. De nadruk ligt voornamelijk op het detecteren van naadlekkages. 

Zo hebben den Dulk et al. een score afgeleid om tijdig naadlekkage te constateren na een operatie [18]. Vergelijkbaar met EWS combineert 
deze methode vitale parameters samen met subjectieve metingen als misselijkheid, pijn of eetlust. De score loopt van 0 tot 20, kleiner 
dan 3 wordt er geen actie ondernomen, tussen 4-7 worden aanvullende labonderzoeken en een CT aangevraagd. Boven 8 punten wordt 
er meteen een CT scan gemaakt. De resultaten tonen aan dat door een dergelijke score te gebruiken er een kleinere vertraging tussen 
de eerste afwijkingen en het ontstaan van symptomen ontstaat en er daardoor dus iets eerder al kan worden ingegrepen bij het optreden 
van complicaties tijdens herstel. 

Met een vergelijkbare aanpak heeft Rojas et al. ook een eigen score afgeleid [17]. De gebruikte parameters in het model zijn vergelijkbaar 
met die van den Dulk et al, alleen zijn er andere gewichten aan toegekend. Met deze post-operatieve modellen hebben beiden een 
vergelijkbare voorspellende waarde van hun het model aangetoond. 

Aziz en Stearns et al. hebben aangetoond dat afwijkende trends in hartslag, ademhalingsfrequentie of temperatuur een mogelijk 
alternatief zou kunnen zijn om naadlekkage sneller te detecteren ten opzichte van het klinisch vaststellen door het zorgpersoneel zelf 
[19], [20]. Om de trends af te leiden werden de discrete waarden gebruikt waaruit de EWS ook is afgeleid. 

Voor het thuismonitoren van niet meetbare symptomen (bijv. pijn, misselijkheid of ontlasting) na colorectale chirurgie zijn er 
verschillende mogelijkheden beschreven in de literatuur. Zo hebben Carrier et al. en Bragg et al. een systeem gebaseerd op sms berichten 
om patiënten in de thuisomgeving te monitoren [21], [22]. Patiënten antwoorden een set vragen een aantal keer per dag. De vragen zijn 
gerelateerd aan symptomen zoals misselijkheid, pijn of koorts. 

Symptomen werden door een algoritme gekoppeld aan een lijst met mogelijke diagnoses. Bij afwijkende waarden nemen de zorgverleners 
contact op met de patiënten. In beide gevallen waren de ervaringen positief en werd de toegevoegde waarde aangetoond. Maar er waren 
ook beperkingen: de lengte van de tekst berichten was beperkt tot 144 tekens en voor niet digitaal vaardige mensen was het systeem 
moeilijk in gebruik. Aan de andere kant vraagt het om extra inspanning van de zorgverleners om alle notificaties af te handelen, 
typefouten konden niet worden herkend door de algoritmes en werden verkeerde codes ingevuld.  

De verwachting is dat met de huidige technologische ontwikkelen zoals “slimme” sensoren (i.e. gebruikmaking van algoritmes) en apps 
(voor het afnemen van vragenlijsten) dit soort monitoring systemen verder geoptimaliseerd kunnen worden. 

3.1.3. EWS observaties vs. continue monitoring 
Vroege detectie van verslechtering van een patiënt in het ziekenhuis is cruciaal om morbiditeit en verlengde opnameduur te voorkomen 
[23]. Het meten van vitale parameters is een veel gebruikte methode om achteruitgang waar te nemen. Early Warning Scores (EWS) 
combineren vitale parameters (bijv. hartslag, ademhaling, bloeddruk) met subjectieve observaties (bijv. pijn, alertheid, algemene 
gesteldheid) om op een eenvoudige manier achteruitgang te kwantificeren [24].  

EWS hebben uitstekende voorspellende eigenschappen, maar worden beperkt door de periodieke intervallen waarop ze worden 
verzameld: de vitale parameters worden op vastgestelde tijdstippen door verplegend personeel bij de patiënten afgenomen, in het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis is het drie keer per dag (ochtend, middag en avond), wanneer nodig kan de frequentie verder worden verhoogd, maar 
tussen de meetmomenten door is achteruitgang mogelijk, zie Figuur 4. Dit wordt ook gezien als één van de grootste zwaktes van het EWS 
systemen [25]. 

 

Figuur 4. EWS kaart in het JBZ 
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Een alternatief om te compenseren voor de discrete metingen van EWS is door het aan te vullen met continue metingen. Dit wordt gedaan 
door patiënten te voorzien van (draagbare) sensoren die vitale parameters (of een deel daarvan) op hogere frequenties meten. Doordat 
dan meer data beschikbaar is kan er op basis van veranderingen in trends achteruitgang sneller worden gedetecteerd. In het JBZ is er 
al eerder naar de mogelijkheden van continue monitoring bij vitaal bedreigde patiënten, tot het toepassen daarvan is het nooit gekomen 
omdat er met de toen beschikbaar technologie niet alle vitale parameters gemeten konden worden en de kosten voor implementatie 
hoog waren [26]. 

In de praktijk is het bewijs voor een brede toepassing van continue monitoring op verpleegafdelingen, op basis van literatuuranalyse, 
niet overtuigend genoeg [27]. Redenen hiervoor zijn verschillen in studieopzet, populaties, ziektebeelden of strategie. Aan de andere kant, 
mogelijke voordelen van continue metingen ten opzichte van EWS in specifieke situaties zijn onder andere snellere toediening van 
medicatie, kortere opnameduur en minder kans op heropname 30 dagen na ontslag [28]. 

Bij thuisherstel worden de patiënten normaliter op afstand gevolgd vanuit het ziekenhuis (bijvoorbeeld door het plegen van telefoontjes), 
maar dan ontbreekt het gevoel en de ervaring van de verpleging om achteruitgang waar te nemen. Door continue trends in vitale 
parameters en antwoorden op digitale vragenlijsten op afstand te monitoren is de aanname dat achteruitgang net zo effectief 
gedetecteerd kan worden als in het ziekenhuis. Daarnaast is de verwachting dat het weergeven van continue trends zorgverleners betere 
inzichten geeft in de ontwikkelingen rondom de behandeling. 

Echter moet er voldoende aandacht worden besteed aan de implementatie van een dergelijk systeem voor thuisgebruik. Bovendien geeft 
Downey et al. aan dat betrokkenheid van de medewerkers in het ziekenhuis cruciaal is: zij moeten niet alleen voldoende scholing krijgen 
maar ook inspraak krijgen bij het instellen van systeemeigenschappen en het uitwerken van dit soort nieuwe zorgprocessen [28]. 

3.1.4. Informatievoorziening 
Fast track of enhanced recovery programma’s dragen bij aan een kortere ligduur, minder complicaties en kosten effectievere 
behandelingen. Terwijl over het algemeen de meeste ervaringen bij vervroegd ontslag na verschillende type operaties positief zijn, 
hebben de meeste patiënten ook zorgen over het proces. Het gaat voornamelijk om de stress die een vervroegd ontslag met zich 
meebrengt, het gevoel van mislukking wanneer een heropname nodig is of de belasting voor familie/mantelzorgers [8], [29]. 

Patiënten worden bij ontslag uit het ziekenhuis door het ziekenhuispersoneel voorgelicht over postoperatief herstel, maar worstelen 
vaak om deze informatie te begrijpen vanwege de hoeveelheid, complexiteit en de passieve manier van communiceren die wordt gebruikt 
om het over te brengen (o.a. middels het verstrekken van informatiefolders). Patiëntenvoorlichting is dus een essentieel onderdeel van 
de zorg voor patiënten die colorectale chirurgie ondergaan. Een kortere ligduur vereist dat patiënten toegang hebben tot actuele en 
nauwkeurige informatie tijdens de overgang van ziekenhuis naar huis. Volgens Jones et al. zouden patiënten op zijn minst informatie 
moeten ontvangen over normaal postoperatief herstel, welke complicaties er kunnen optreden en de mogelijkheid om contact op te 
nemen met zorgverleners als patiënten zich zorgen maken over hun eigen herstel [30].  

Deze ervaringen zijn vergelijkbaar met andere type operaties zoals knie- of heupoperaties waarbij de opnameduur gemiddeld 1-3 dagen 
bedraagt. Timmers et al. benadrukt het belang van continue educatie in het postoperatieve traject om zelfmanagement na een operatie 
te vergroten, bijvoorbeeld door postoperatieve educatie aan te bieden via een app. Door op een actieve manier informatie aan te bieden 
ervaren patiënten minder pijn, verbetert hun lichamelijk herstel, en verbeteren hun kwaliteit van leven en zelfredzaamheid [31], [32]. 

Als het gaat om informatievoorziening na colorectale chirurgie, heeft Naik et al. zgn. “ontslagkaarten” met informatie en waarschuwingen 
specifiek ontwikkeld voor colorectale patiënten. De kracht van de methode zit in het helder en ongecompliceerd beschrijven van het te 
verwachten verloop en mogelijke complicaties in de thuissituatie. Waarschuwingen worden in de vorm van een stoplichtsysteem 
weergegeven; zo weten patiënten welke symptomen normaal zijn en wanneer zij contact moeten opnemen met het ziekenhuis. Daarnaast 
wordt er een informatiebrief meegegeven met instructies en tips over dagelijkse activiteiten[33]. 

3.2. Systeemanalyse 
3.2.1. Methode 
Clarkson et al [34] heeft een methode voorgesteld om (zorg)systemen beter te begrijpen en te ontwerpen. Dit is tevens de methodiek die 
gebruikt is tijdens voor dit project. Het systeem wordt vanuit verschillende perspectieven benaderd, namelijk: 

 Mensen: door interacties tussen mensen op persoonlijk, groeps- en organisatie niveau te begrijpen. 

 Systeem: door complexe problemen uit de “echte wereld” aan te pakken, waarbij veranderingen worden gedreven door een 
combinatie van technische en sociale aspecten. 

 Ontwerp: door het juiste probleem te identificeren en op te lossen. 

 Risico’s. door risico’s en kansen tijdig te identificeren en aan te pakken 

Bij iedere thema wordt er een set vragen beantwoord. De informatie wordt vervolgens gebruikt om het systeem voor thuismonitoring te 
ontwerpen, implementeren en verbeteren. In de volgende sectie wordt het schema uit Figuur 5 ingevuld. 
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Figuur 5. Systeem decompositie volgens Clarkson et al. 

Door pilots uit te voeren binnen het project wordt op iteratieve wijze de validiteit van de antwoorden op deze gestelde vragen getoetst 
en daar waar nodig verder aangescherpt. 

3.2.2. Systeem decompositie 

Waarom doen we dit? 

Streven binnen de afdeling chirurgie is om zorg te bieden die het beste past bij patiënten.  
Zo zijn er mogelijkheden om (in de toekomst) colorectale chirurgie als dagbehandeling in het JBZ te verrichten bij laag risico-patiënten 
, waardoor patiënten meer regie over hun eigen herstel hebben en in een vertrouwde omgeving kunnen herstellen. 
Daarnaast kan de capaciteit van het ziekenhuis beter worden benut en bijdrage leveren aan de introductie van continue monitoring 
ziekenhuisbreed. 

Wat is het probleem? 

Alle patiënten doorlopen momenteel hetzelfde traject, hierdoor blijft (mogelijk) een groep patiënten zonder complicaties onnodig lang 
in het ziekenhuis opgenomen na een colorectale operatie. Hierdoor worden onnodige kosten gemaakt. 

Wie gaat het system gebruiken? 

Afdeling gastro-intestinale chirurgie, chirurg, verpleging en patiënten met indicatie voor colorectale chirurgie. 

Waar is het system? 

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis en later in de thuisomgeving van de patiënten (regio den Bosch). 

Wat heeft invloed op het system? 

 Visie van het ziekenhuis rondom zorg op afstand en continue monitoring. 
 Wensen van patiënten om meer regie te krijgen over hun eigen behandeling en herstel. 
 Toenemende vraag naar zorg in Nederland en druk op ziekenhuizen om kosten te besparen. 
 Technologische ontwikkelingen om thuismonitoring mogelijk te maken. 
 Gebruiksgemak van de te ontwikkelen oplossing. 

Wie zou betrokken moet worden? 

Chirurg, verpleegkundigen, patiënten (en familie), leden van het innovatieteam, klinisch fysici, kernteam innovatie, juridische afdeling, 
MICT, huisarts. 

Wie zijn de stakeholders? (en wat willen zij in relatie tot dit systeem?) 
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De stakeholders en (hun wensen ten aanzien van het te ontwerpen systeem) staan hieronder beschreven. 
Als patiënt wil ik: 

 regie hebben over mijn eigen behandeling zodat ik beter begrijp wat het beste wat mij past. 
 thuis kunnen zijn zodat ik in een vertrouwde omgeving kan herstellen. 
 gewaarschuwd worden als er signalen zijn van achteruitgang zodat ik contact met het ziekenhuis kan opnemen. 
 te allen tijden contact kunnen hebben met het ziekenhuis zodat ik iemand kan raadplegen. 
 wil ik zo min mogelijk belast worden met ingewikkelde handelingen zodat ik in alle rust kan herstellen. 

Als behandelaar wil ik: 
 Patiënten zorg kunnen bieden die het beste bij hen past zodat zij meer betrokken worden en regie nemen over hun eigen 

behandeling. 
 Vitale parameters continu meten zodat ik ontwikkelingen in achteruitgang kan beoordelen en weloverwogen beslissingen 

kan nemen over eventuele vervolgstappen. 
 Vragenlijsten kunnen afnemen zodat ik de mening en gevoel van patiënten kan combineren met de metingen voor een beter 

besluit. 
Als klinisch fysicus wil ik: 

 op de hoogte blijven van het project zodat ik de risico’s kan beheersen en later van de verschuiving van zorg naar de 
thuissituatie. 

Als lid van de stuurgroep i-Team wil ik 
 geïnformeerd worden over de voortgang zodat ik de juiste gegevens heb om het project aan te sturen. 

Als ziekenhuisjurist wil ik 
 tijdig geïnformeerd worden zodat ik contracten en eventuele risico’s kan beoordelen om advies te geven. 

Als MICT medewerker wil ik 
 geïnformeerd worden zodat ik de juiste (technische) ondersteuning kan bieden. 

Als verpleegkundige wil ik 
 een systeem dat simpel te gebruiken is zodat ik niet onnodig tijd verlies bij gebruik. 
 een betrouwbaar systeem zodat ik de informatie kan vertrouwen 

Als familie wil ik 
 de juiste informatie krijgen zodat ik ook kan ondersteunen in het herstelproces. 

Als leverancier 
 wil ik een duidelijk beschrijving van de wensen zodat ik de juiste oplossingen kan bieden. 

Hoe ziet “goed” eruit? 

Een te ontwerpen systeem maakt het mogelijk om patiënten continu op afstand te monitoren na colorectale chirurgie.  
Uitgangspunt bij het ontwerp van dit systeem is dat patiënten de regie over hun hersteltraject moeten krijgen: 

 In dit ontwerp verstaan we onder monitoren zowel het meten van vitale parameters als het afnemen van vragenlijsten. Het 
te ontwerpen systeem moet in staat zijn om de patiënt te alarmeren, middels notificaties. Het is uiteindelijk aan de patiënt 
om te beslissen of contact met het ziekenhuis nodig of gewenst is. 

 Wanneer contact wordt opgenomen, kunnen behandelaars of specialisten (de ontwikkeling in de trends) van de gemeten 
waarden en ingevulde vragenlijsten raadplegen om tot een beter besluit te komen. 

Wat zijn de elementen? 

De “elementen” van het te ontwerpen systeem zijn: 
Patiënten, familie, behandelaar, verpleegkundig personeel, meetsysteem, infrastructuur en transport. 

Hoe presteert het systeem? 

Op dit moment vindt herstel plaats alleen in het ziekenhuis. De minimale opnameduur is drie dagen, maar de mediane opnameduur is 
vijf dagen. Tijdens opname wordt een standaard EWS drie keer per dag afgenomen. 
Met het te ontwerpen systeem wordt er gestreefd naar kortere verblijfsduur in het ziekenhuis en herstel zoveel als mogelijk in de 
thuissituatie. 

Wat zijn de behoeften? 

Vanuit behandelaars: in staat zijn om patiënten op een veilige manier eerder uit het ziekenhuis te ontslaan. 
Vanuit patiënt: in een vertrouwde omgeving en op een veilige manier thuis te kunnen herstellen. 

Hoe kan aan de behoeften worden voldaan? 

Door een systeem te ontwerpen en te implementeren waardoor patiënten veilig in hun vertrouwde omgeving kunnen herstellen. 

Hoe goed worden de behoeften op dit moment vervuld? 



“Ontwerp van een systeem om patiënten thuis te monitoren na colorectale chirurgie” – R.A. Garcia van der Westen 

12 
 

Op dit moment blijven patiënten in het ziekenhuis waar ze drie keer per dag worden gemeten. Na een paar dagen zonder complicaties 
kunnen zij naar huis gaan. 

Wat is er aan de hand? 

Op dit moment worden patiënten drie keer per dag gemeten in het ziekenhuis (ochtend, middag en avond). In de tussentijd gebeurt er 
vrij weinig, behalve als patiënten zelf aangeven dat er iets aan de hand is, dan komt de verpleging langs en worden vervolgstappen 
genomen. In bepaalde gevallen is er verder geen actie nodig en had herstel dus eerder thuis kunnen plaatsvinden. 

Wat kan verkeerd gaan? 

Het te ontwerpen systeem is bedoeld om de patiënt thuis adequaat te alarmeren middels notificaties; het volgende zou kunnen 
gebeuren: 

 Notificaties worden niet gegenereerd terwijl de patiënt verslechtert, hierdoor loopt de patiënt onnodige risico’s. 
 Het systeem genereert “false” notificaties: hierdoor kunnen patiënten onnodig ongerust worden. 

Hoe kunnen we het verbeteren? 

Door een selectie te maken van patiënten die geschikt zijn voor vervroegde ontslag (kleine kans op complicaties) 
Door een robuust systeem te ontwerpen en te implementeren, waarbij patiënten in de thuissituatie tijdig gealarmeerd worden bij 
waarden buiten de ingestelde grenzen. 

Wat moeten we in vervolg doen? 

Het systeem moet stapsgewijs worden ontworpen, opgebouwd, getest en uitgebreid: 
 Door middel van pilots zal het systeem stapsgewijs worden ontworpen, uitvoerig getest en verder uitgebreid. 
 Na de beoogde implementatie in de thuissituatie blijft het JBZ toetsen op effectiviteit en daar waar nodig verbeteren. 
 Het ontworpen systeem kan mogelijk worden aangepast voor andere types operaties. 

3.3. Introductie vervroegd ontslag na colorectale chirurgie 
Het vervroegd ontslaan van patiënten na colorectale chirurgie d.m.v. thuismonitoring is een nieuw traject in het JBZ. Nieuwe trajecten 
brengen veranderingen met zich mee. Adequate informatie-uitwisseling werd in Hoofdstuk 2.4 al benoemd als randvoorwaarde voor een 
succesvolle implementatie.  

3.3.1. Nictiz interoperabiliteitsmodel 
Door de huidige situatie in kaart te brengen conform het Nictiz interoperabiliteitsmodel kan men de aspecten identificeren die behouden 
dienen te blijven voor dit project en in een vroeg stadium eventuele veranderingen voorstellen. In de komende hoofdstukken worden de 
onderdelen van het interoperabiliteitsmodel behandeld, met daarin ook de vijf ontwerp-lagen: Organisatie, Zorgproces, Informatie, 
Applicatie en Infrastructuur. Aanvullend, worden afspraken beschreven m.b.t. wet- en regelgeving en (informatie)beveiliging, deze gelden 
voor de vijf lagen van het model. 

De verschillende niveaus worden afgeleid vanuit de (tot op heden) standaard behandeling na colorectale chirurgie. De informatie is 
verkregen door bestaande processen te bestuderen en gesprekken te voeren met de eindgebruiker en de coördinatie van 
verpleegafdeling chirurgie (A7 Noord) van het JBZ. De mogelijke veranderingen zijn doorgenomen met ondersteunende afdelingen zoals 
i-Team, MICT, juridische zaken en het monitoringcentrum van het JBZ. 

3.3.2. Organisatie 
De bovenste laag van het interoperabiliteitsmodel heeft in dit geval betrekking op de organisatorische kant van de samenwerking tussen 
de betrokken afdelingen om thuismonitoring mogelijk te maken. Op dit moment is de hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor het 
ontslaan van patiënten en heeft de verpleging de regie over het proces. Tot op het ontslagmoment van patiënten kan er een aantal extra 
nieuwe taken zijn in het werkproces van de verpleging, zoals het geven van uitleg en informatie over het systeem (aanvulling op 
ontslagbrief) en het aanbrengen van het meetsysteem. Maar het is uiteindelijk aan de patiënten zelf om te kiezen of ze gebruik willen 
maken van thuisherstel. 

In het ontwerpproces moet er goed nagedacht worden over hoe patiënten op afstand worden gemonitord. Er zijn verschillende 
mogelijkheden:  

a) patiënten handelen notificaties zelf af (zelfregie),  
b) alle patiënten worden vanuit een centrale plek in het ziekenhuis (digitaal) gemonitord, 
c) patiënten worden (op afstand) vanuit de verpleegafdeling gemonitord of 
d) patiënten worden door de eerste lijn verder begeleid evt. met monitoring door/voor 1ste lijn. 

De eerste optie (a) is vergelijkbaar met de huidige aanpak waarbij na ontslag patiënten zelf kunnen bellen als hier aanleiding voor is, de 
vraag is echter of het ontslag betreft of het voortzetten van de behandeling thuis (belangrijk voor het toewijzen van 
verantwoordelijkheden). De tweede optie (b) heeft meer raakvlakken met het observeren van chronische patiënten vanuit het 
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monitoringcentrum in het JBZ. De derde optie (c) zou helemaal nieuw zijn in het JBZ en de laatste (d) vraagt om het verschuiven (en het 
maken van afspraken) van verantwoordelijkheden naar huisartsen. 

De verwachting is dat de behoefte voor (thuis)monitoring ook na andere operaties en voor andere specialismen gaat toenemen. Het is 
wenselijk dat het ziekenhuis haar visie voor (continue) monitoring vertaalt naar een beleid waarin generieke afspraken rondom 
(thuis)monitoring worden opgenomen. 

3.3.3. Zorgproces 
In de tweede laag worden de huidige zorgprocessen uitgelicht met daarbij eventuele veranderingen ten gevolge van de introductie van 
thuismonitoring. 

Het zorgpad voor colorectale chirurgie is gedetailleerd beschreven in interne JBZ documenten 034410-Coloncarcinoom, zorgpad en 
035688-Rectumcarcinoom. De impact op het zorgpad blijft beperkt tot het ontslagproces. Patiënten worden ontslagen mits ze aan de 
volgende voorwaarden voldoen: defecatie is op gang, dieet wordt goed verdragen, pijn is onder controle, patiënt is mobiel, geen afwijkende 
controles en eventuele stomazorg is geregeld. Bij de introductie van thuismonitoring worden zelfraadzaamheid en digitale vaardigheden 
aan de criteria toegevoegd. 

Patiënten gaan, mits ze het zelf willen, eerder naar huis, waarbij een heldere uitleg moet worden gegeven (dit kan in combinatie met de 
ontslagbrief). Onderwerpen zoals het aanbrengen van sensoren en het gebruiken van het systeem moeten worden besproken. 

In de huidige werkwijze neemt de verpleegkundig specialist (telefonisch) enkele dagen na ontslag contact met de patiënten om het 
herstel te bespreken. Wanneer nodig kunnen patiënten bellen met de polikliniek chirurgie of met verpleegafdeling chirurgie (buiten 
kantooruren).  

Met de introductie van thuismonitoring zullen er afspraken moeten worden gemaakt over wie naar de data/notificaties kijkt en hoe het 
escalatieproces eruit komt te zien (ook ’s nachts). De (verwachte) kracht van continue monitoring is dat in de data duidelijke patronen 
kunnen worden herkend. Aan de andere kant vraagt het ook om nieuwe vaardigheden van de beoordelaars, die moeten worden voorzien 
van de juiste scholing tijdens introductie en implementatie. 

3.3.4. Informatie en applicatie 
De derde en vierde laag beschrijven welke informatie uitgewisseld moet worden en wat de invloed is op de informatiesystemen. Het heeft 
als doel om ervoor te zorgen dat alle (juiste) informatie op de juiste plaats en moment komt. Voor dit project zijn dat (na verwachting) 
het verzamelen van vitale parameters en vragenlijsten. Hoewel voor de pilots niet noodzakelijk, zou de voorkeur moeten liggen bij 
oplossingen die open standaarden gebruiken zoals HL7 of ZIB’s. Door open standaarden te gebruiken is integratie in latere stadia 
makkelijker te realiseren. 

3.3.5. Infrastructuur 
Dit niveau behandelt de technische infrastructuur m.b.t. de informatiesystemen van de betrokken partijen. In het geval van colorectale 
chirurgie zijn dit het ziekenhuis en de patiënt. Voor het aanbieden van thuisherstel, moet er rekening worden gehouden met de 
compatibiliteit tussen de systemen die geleverd worden door het ziekenhuis en aan de patiënten. De procedure voor een dergelijke 
constructie is al opgenomen in het JBZ document “Werkinstructie Inzet Apparatuur bij Ziekenhuis Verplaatste Zorg (ZVZ)” 

3.3.6. Wet en regelgeving 
Dit niveau beschrijft de afspraken over samenwerking op landelijk en internationaal niveau zoals vastgelegd in wet of regelgeving. Voor 
dit project zijn met name van belang: 

 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): deze stelt regels om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige 
informatie van burgers. 

 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO): deze regelt o.a. de dossierplicht en stelt regels over de 
geheimhouding van het dossier. 

 Richtlijn (of verordening) met betrekking tot medische hulpmiddelen (MDD/MDR): hierin worden alles eisen benoemd rondom 
medische hulpmiddelen (CE-markering). 

 Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO): deze stelt de regels rondom wetenschappelijk onderzoek met 
mensen. 

 Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z): deze wet regelt het gebruik van het burgerservicenummer bij 
berichtgeving tussen zorgaanbieders onderling. 

 Leidraad Nieuwe Interventies in de Klinische Praktijk: dit is een handleiding bij de introductie van medische innovaties in de 
dagelijkse praktijk van het ziekenhuis. 
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3.3.7. (Informatie)Beveiliging 
Afspraken over de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van alle vormen van informatie. Deze afspraken hebben betrekking op 
alle lagen van de architectuur. Het ziekenhuis heeft interne procedures in plaats om informatie beveiliging te waarborgen. Dezelfde 
regels en procedures zullen gelden voor dit project om de kwaliteit van de gegevens op een veilige manier te waarborgen. 

3.4. Continue monitoring in het JBZ 
Tijdens het beantwoorden van de vragen in de voorgaande paragraven en gedurende het project kwamen met enige regelmaat bij 
stakeholders vragen op over continue monitoring voor het JBZ. Enkele voorbeelden worden hieronder benoemd: 

 Wat is continue monitoring? 

 Hoe is het anders dan wat wel aan bewaking in de kliniek en telebegeleiding thuis doen? 

 Waarom zou het JBZ het moeten willen? 

 Hoe kan het de patiënten of zorgverleners helpen? 

 Waarom doet het JBZ het (in deze vorm) nog niet in het ziekenhuis? 

 Wat is het verschil tussen bewaken en monitoren? 

Dit ontwerpproject moest in de juiste context van continue monitoring voor het JBZ geplaatst worden. Er was bij de stakeholders behoefte 
aan duidelijkheid over wat continue monitoring is voor het JBZ en hoe het aansluit bij de huidige en toekomstige activiteiten van het JBZ 
als het gaat om het leveren van zorg. Tijdens dit project is er gewerkt aan het aanscherpen van de definitie van continue monitoring voor 
het JBZ. De samenwerking tussen het i-Team en MICT heeft geleid tot het ontstaan van een visiedocument rondom continue monitoring 
voor het JBZ. De belangrijkste aspecten voor dit ontwerp worden in dit hoofdstuk behandeld. Het volledig document is te vinden in Bijlage 
2. 

3.4.1. Definitie continue monitoring in het JBZ 
Momenteel is er in Nederland nog geen consensus over wat continue monitoring precies inhoudt. In het JBZ heeft het geleid tot veel 
interne discussies, wat uiteindelijk resulteerde in de volgende (JBZ-intern) definitie van continue monitoring: 

“Het ambulatoire, hoogfrequent en automatisch beoordelen van patronen in vitale parameters op het overschrijden van ingestelde 
grenzen in niet acute situaties, waarbij afwijkingen tot meldingen of notificaties moeten leiden en geen alarmeringen” 

Om aan de definitie van continue monitoring te kunnen voldoen moet de te gebruiken meettechniek de volgende eigenschappen hebben: 

 

Figuur 6. Belangrijkste kenmerken van continue monitoring 
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3.4.2. Positionering continue monitoring in het JBZ 
Er zijn nog geen echte voorbeelden van continue monitoring in het JBZ, behalve m.b.t. ‘bewaking’ (specialistische actue zorg). Met 
betrekking tot metingen die bij patiënten kunnen worden verricht kunnen we onderscheid maken tussen vier verschillende categorieën 
ten aanzien van medisch beleid: 

 Zelfmanagement: patiënten hebben regie over het uitvoeren van de metingen. 

 Observeren thuis: patiënten voeren de metingen zelf uit, ze krijgen op basis van de metingen begeleiding op afstand. 

 Observeren in het ziekenhuis: metingen worden in en door het ziekenhuis uitgevoerd en beoordeeld tijdens een opname. 

 Bewaken: specialistische acute zorg. 

De bovengenoemde categorieën worden op dit moment als onafhankelijk van elkaar beschouwd en door “harde grenzen” gescheiden. De 
introductie van continue monitoring betekent geen nieuwe categorie, maar eerder een hulpmiddel dat als katalysator fungeert om het 
zorgproces optimaal te laten presteren. Hierbij zijn bewegingsvrijheid van patiënt en op trends gebaseerde beslissingen de basis. 

De potentiële toegevoegde waarde van (op de bovengenoemde wijze gedefinieerde) continue monitoring in het JBZ wordt gemarkeerd 
met het paarse gebied in Figuur 7. Deze nieuwe vorm van ‘observeren van patiënten’ (dankzij continue monitoring) kan leiden tot optimale 
verdeling van zorg, kwaliteitsverbetering of ontlasting van personeel. 

 

Figuur 7. Positionering continue monitoring in het JBZ. Opmerking: de stippenlijnen geven aan waar ongeveer de grenzen van de categorieën medisch beleid liggen. Het 
gebied continue monitoring wordt met een kleurgradiënt gevuld om de grensoverschrijdende eigenschappen te benadrukken. 

3.5. Ontwerpfasering 
Gegeven de complexiteit en onzekerheid van dit project is er vanaf het begin een planning in fases uitgewerkt. Per fase worden de 
uitkomsten aan de stuurgroep i-Team gepresenteerd en vindt separate besluitvorming plaats over start van de volgende fase. Zo kan de 
stuurgroep beter geïnformeerd blijven en weloverwogen beslissingen nemen. De ontwerpfasering loopt gelijk aan de planning van het 
project, reeds geïntroduceerd in Tabel 2 

Na de verkennende fase (fase I), worden vanaf fase II pilots uitgevoerd waarbij telkens nieuwe kennis wordt toegevoegd aan de volgende 
iteratie om het systeem steeds verder te ontwikkelen en te implementeren (van fase II in het JBZ naar fase VI in de thuissituatie). Dit 
wordt gedaan door het ontwerpsysteem telkens op kleine groepen (10-20) patiënten te testen. Bij de eerste pilots (fase II en fase III) die 
in het ziekenhuis onder begeleiding plaatsvinden worden alle patiënten geïncludeerd, gegeven dat ze zelf mee willen doen.  

Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen “geschikte” of “ongeschikte” patiënten. Belangrijkste reden hiervoor is dat we anders 
niet snel aan de gewenste patiënten aantallen komen bij het testen van het ontwerp. Verder kunnen we bij deze pilots nog onder 
gecontroleerde omstandigheden het ontworpen systeem “uitdagen” en de voorspellende eigenschappen ervan op proef stellen. (door na 
te gaan of patiënten die volgens het systeem eerder naar huis zouden mogen ook daadwerkelijk daarvoor geschikt blijken te zijn en te 
kijken of patiënten die daadwerkelijk achteruitgang vertonnen ook door het systeem worden opgemerkt). 
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Het was vanaf het begin duidelijk dat dit project niet binnen de beschikbare tijd (van de tweejarige QME-opleiding) kon worden afgerond. 
Tevens zijn -door omstandigheden- helaas minder fases afgerond dan op voorhand was gepland. In overleg met de eindgebruiker en 
projecteigenaar zijn bij de start van dit innovatie-project de volgende fases bepaald: 

3.5.1. Fase I – Verkenning thuismonitoring na colorectale chirurgie 
Het doel van deze fase is vooral het verzamelen van informatie. Allereerst het scherp krijgen van het probleem (zie 3.2 en 3.3) en de 
wensen en eisen van de eindgebruikers (zie hoofdstuk 3.6.1). Daarnaast literatuuronderzoek (3.1) en marktverkenning uitvoeren rondom 
de mogelijke (technische) mogelijkheden. Als laatste is er een fase georiënteerd projectvoorstel gedaan bij de stuurgroep i-Team incl. 
een voorstel voor inrichting van Fase II. Na akkoord op de inrichting van fase II zijn er voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van 
deze fase.  

3.5.2. Fase II – Pilot dubbele monitoring zonder notificaties 
Tijdens deze fase krijgen patiënten de standaard zorg. Daarnaast worden de patiënten passief gemeten en digitale vragenlijsten 
afgenomen. Dit, dus naast de standaard zorg die deze patiënten krijgen op de afdeling (3 keer per dag EWS). Alle notificaties worden 
uitgezet en alle data wordt achteraf geanalyseerd (i.e. data wordt niet gebruikt tijdens de behandeling). 

Het doel van deze fase is om - met beperkte technische middelen - de wensen van eindgebruikers beter te begrijpen, in het bijzonder die 
van de patiënten. Denk hierbij aan het dragen van een sensor, het invullen van vragenlijsten en of de patiënten überhaupt gebruik zouden 
willen maken van thuismonitoring - mits dat het veilig kan. 

Daarnaast wordt er gekeken naar de technische aspecten enkele voorbeelden zijn: 

 Welke vitale parameters moeten gemeten worden na colorectale chirurgie; 

 Snelheid en beschikbaarheid van de metingen; 

 Gebruiksvriendelijkheid van de oplossing om de digitale vragenlijsten af te nemen; 

 Compliantie met betrekking tot het invullen van de digitale vragenlijsten 

Met de ervaringen van de patiënten en het zorgpersoneel, alsmede technische performance worden de specificaties voor de volgende 
fase uitgewerkt en voorbereid. 

3.5.3. Fase III – Pilot dubbele monitoring met notificaties 
Tijdens deze fase wordt er voor het eerst gewerkt met notificaties, patiënten krijgen nog steeds de standaard zorg. Om notificaties te 
genereren worden zowel de antwoorden op vragenlijsten als de (trends) vitale parameters real-time in de gaten gehouden. Hier worden 
tevens de basisprotocollen uitgewerkt voor latere stadia. 

3.5.4. Fase IV: Pilot enkele monitoring, met notificaties – standard ontslagproces 
Fase IV is vergelijkbaar met fase III, echter nu wordt de EWS niet meer handmatig afgenomen door het zorgpersoneel. Deze fase zou ook 
optioneel kunnen zijn, dit omdat de patiënten in deze fase nog steeds op de afdeling aanwezig zijn en zich dan misschien “vergeten” gaan 
voelen of deels geïsoleerd. Vanaf deze fase is het advies van juridische zaken om dit uit te voeren als onderdeel van een klinische studie, 
omdat er vanaf dat moment wordt afgeweken van de in de protocollen van het zorgpad beschreven standaard behandeling. 

3.5.5. Fase V: Pilot “Thuismeting in het JBZ”, enkele monitoring met notificaties – “fictieve thuismeting” 
De opzet van fase V is vergelijkbaar met die van fase IV, d.w.z. de patiënt verblijft nog steeds in het ziekenhuis maar buiten de 
verpleegafdeling. Het idee is om een ruimte in te richten met woonkamer/slaapkamer eigenschappen, zodat de thuissituatie nog 
realistischer gesimuleerd kan worden (zonder de directe aanwezigheid van verplegend personeel). Mochten zich onverhoopt toch 
complicaties voordoen, dan zijn patiënten in ieder geval al in het ziekenhuis. De inzichten uit deze fase zijn belangrijk om te toetsen of 
er aan de randvoorwaarden kan worden voldaan voor de echte thuissituatie. 

3.5.6. Fase VI: Pilot Thuismonitoring, enkele monitoring met notificaties 
In fase VI worden patiënten werkelijk eerder naar huis gestuurd. De uitkomsten zouden vergelijkbaar moeten zijn met die uit fase V, doch 
in deze fase worden eventueel extra inzichten verkregen doordat de patiënten zich in thuissituatie bevinden en niet in de “gecontroleerde” 
ziekenhuissituatie van fase V. Daarbij kunnen zich nl. onvoorziene omstandigheden voordoen, zoals bijv. slechte/instabiele verbinding om 
de gegevens over te dragen (wat gebeurt er als patiënten buiten bereik zijn). 

3.5.7. Fase VII: Implementatie definitieve ontwerp en overdracht 
In Fase VII zal alles aan de orde komen wat relevant is voor overdracht van het ontwerp vanuit de innovatie afdeling naar de afdeling 
chirurgie en MICT. 
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3.6. Algemene eisen voor het thuismonitoringsysteem 
In overleg met de eindgebruiker en stuurgroep (en gebaseerd op de antwoorden op paragraaf 3.2.2) zijn de volgende algemene eisen 
opgesteld: 

1. het thuismonitoringsysteem is simpel in gebruik 

2. het thuismonitoringsysteem is comfortabel in gebruik 

3. het thuismonitoringsysteem is veilig in gebruik 

4. het thuismonitoringsysteem is accuraat, robuust en betrouwbaar 

5. het thuismonitoringsysteem voldoet aan wet- en regelgeving 

In deze vorm zijn de eisen vrij generiek opgesteld, moeilijk te toetsen en niet geschikt als “acceptatie criteria” voor een nieuw systeem. 
Het roept meteen vragen op, zoals wat er onder simpel, comfortabel, veilig of accuraat wordt verstaan. Om tot specifieke (en toetsbare) 
eisen te komen wordt er in hoofdstuk 3.6.1 eerst een uitgebreide analyse uitgevoerd op het te ontwerpen systeem. Daarnaast worden nog 
enkele randvoorwaarden voor het te ontwerpen systeem beschreven  

Opmerking: gegeven de onzekerheid rondom de haalbaarheid en inzetbaarheid van risicomodellen, behoren deze (nog) niet tot het 
thuismonitoringsysteem. Het is duidelijk dat het systeem beter moet presteren dan de artsen om van toegevoegde waarde te zijn. 
Informatie over de huidige performance van artsen (en dus eisen voor de modellen) ontbreekt. 

3.6.1. Functionele analyse en randvoorwaarden 
Uit gesprekken met eindgebruikers en uit de literatuur blijkt dat een aantal complicaties op voorhand kan worden voorspeld, maar dat 
vaak aanvullende informatie nodig is om het te bevestigen. Vitale parameters en digitale vragenlijsten vormen de belangrijkste bron van 
informatie om postoperatieve complicaties op te sporten na colorectale chirurgie (zowel in het ziekenhuis als thuis). Tot op heden werden 
deze methodes in de literatuur afzonderlijk van elkaar toegepast, dat wil zeggen dat alleen vragenlijsten worden afgenomen of soms in 
combinatie met discrete metingen van een beperkte set vitale parameters. 

De voorkeur van de eindgebruikers voor continue metingen boven discrete metingen heeft voornamelijk te maken met het feit dat 
complicaties na colorectale chirurgie zich sneller ontwikkelen dan het interval tussen discrete metingen. Continue monitoring maakt het 
mogelijk om een hogere tijdsresolutie te bereiken: als een systeem iedere 2 minuten een nieuwe waarde registreert dan worden er in 
totaal 720 metingen per dag uitgevoerd (zonder dat de zorgverlener of patiënt extra handelingen uitvoert) tegenover 3 (handmatig 
uitgevoerde) metingen als onderdeel van een standaard EWS (mits er geen meetmomenten worden gemist!). Hierdoor kunnen 
zorgverleners op basis van meer data (en daardoor betere inzichten) mogelijk al eerder overwegen of het wenselijk is om te escaleren. 

Naast de continue metingen kunnen digitale vragenlijsten in de thuissituatie worden ingezet om de visuele inspectie en mondelinge 
vragen van het zorgpersoneel op de afdeling te vervangen. 

Het te ontwerpen thuismonitoringsysteem kan in theorie een hogere voorspellende waarde bereiken als continue monitoring van vitale 
parameters wordt gecombineerd met digitale vragenlijsten, daarom vormen deze beiden de basis van het ontwerp. Of deze aanname 
correct is, zal worden getoetst tijdens de laatste stadia van het project (fases IV-VI, beschreven in hoofdstuk 3.5). 

Een ander belangrijk uitgangspunt is dat de oplossingsruimte voor het JBZ beperkt wordt door producten die al commercieel verkrijgbaar 
zijn. De redenen hiervoor zijn dat ze sneller verkrijgbaar zijn en al aan Europese en Nederlandse wetgeving voor toepassing in de zorg 
voldoen. Verder moet het ontwerp aansluiten op de visie van het JBZ m.b.t continue monitoring (al eerder geïntroduceerd in Hoofdstuk 
3.3) 

3.6.2. Functionele eisen 
Op basis van voorlopige marktverkenning in combinatie met literatuuronderzoek wordt er later in Hoofdstuk 4.2.1 een generiek concept 
voor het te ontwerpen (thuis)monitoringsysteem voorgesteld.  

Dit (thuis)monitoringsysteem wordt (met input van de patiënten en eindgebruikers) specifiek ingericht om aan de eisen van dit project te 
kunnen voldoen. Zo worden er specifieke vragen en vitale parameters geïncludeerd die relevant zijn voor colorectale patiënten. Met 
simpele aanpassingen kan dit systeem naar wens worden ingericht voor andere monitoringstoepassingen in het JBZ. (Bijv. monitoring op 
de verpleegafdelingen of andere type patiënten). 

Dit hoofdstuk beschrijft een analyse op systeem niveau om zowel functionele als technische eisen af te kunnen leiden voor het te 
ontwerpen thuismonitoringsysteem na colorectale chirurgie. De methodiek wordt beschreven door Shefbelbine et al. en is bedoeld voor 
het ontwerpen van medische hulpmiddelen [35]. Binnen dit project wordt het toegepast op systeem niveau, d.w.z. informatie uit sensoren 
samen met digitale vragenlijsten geeft notificaties. 

De belangrijkste hoofdfuncties die aangekaart zijn door de eindgebruiker zijn de generieke functionele eisen voor het te ontwerpen 
systeem: 
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1. Mogelijkheden om vragenlijsten digitaal af te nemen. 

2. Mogelijkheden om continu hartslag, ademhalingsfrequentie, temperatuur en beweging te meten. 

3. Mogelijkheden om notificaties te genereren door vitale parameters en antwoorden op vragenlijsten te combineren. 

4. Mogelijkheden om de instellingen van de notificaties aan te passen. 

5. Minimaal vier dagen monitoringsduur. 

6. Sensoren moeten draagbaar zijn. 

7. Mogelijkheid om te douchen terwijl de sensoren aangesloten zijn (of deze tijdelijk te verwijderen). 

Aan de hand van deze generieke functionele eisen wordt het te ontwerpen thuismonitoringsysteem opgesplitst in verschillende basis-
onderdelen met specifieke sub-functies. De verschillende onderdelen/functies worden weergegeven in Figuur 8. Uit de generieke 
functionele eisen worden in paragraaf 3.6.3 de functionele eisen verder afgeleid en uitgewerkt voor de verschillende onderdelen/functies 
uit Figuur 8, aangevuld met de technische eisen in Bijlage 3, het complete Pakket van Eisen (PVE). De noodzaak voor een bepaalde eis is 
afhankelijk van de fase van het project, dus de eisen kunnen worden ingekort, uitgebreid of verder aangescherpt, naarmate het project 
vordert. 
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Figuur 8. Functionele decompositie van het thuismonitoringsysteem (eindoplossing) 
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3.6.3. Programma van Eisen 
Uit deze basisfunctionaliteiten (Figuur 8) worden de functionele en technische eisen voor de gewenste tussen- (fase II en III) en eindoplossing afgeleid: in Tabel 4 een compact overzicht van het Programma van Eisen (PvE);  voor de 
gedetailleerde versie met functionele en technische eisen voor het complete systeem: zie Bijlage 3. 

De functionele en technische eisen worden volgens de MOSCOW methode geclassificeerd: 

 Must: het systeem moet aan specifieke eis voldoen (verplicht) 

 Should: het systeem kan aan specifieke eis voldoen (niet verplicht, wel gewenst) 

 Could: het systeem zou aan specifieke eis kunnen voldoen (nice to have) 

 Won’t: het systeem zal niet aan specifieke eis voldoen (wordt niet geleverd) 

 (Eind)Gebruiker: persoon die het systeem op patiënten toepast. 

 Patiënt: persoon waar het systeem op wordt toegepast. 

Zoals eerder aangegeven van deze MOSCOW score verschillen per fase van het project; Tabel 4 zijn de onderlinge verschillen weergegeven voor de fases II en III en het uiteindelijke gewenste thuismonitoringsysteem. 

Tabel 4. Functionele eisen 

Beschrijving en gewenste niveau eindproduct Gewenste niveau fase II – Dubbele monitoring zonder notificaties Gewenste niveau fase III - Dubbele monitoring met notificaties 

1. Functionele eisen 

1.1. Het systeem moet patiënten en verpleegkundigen beperkt belasten 

De tijd nodig om het systeem in gebruik te nemen zal kleiner zijn dan 10 min (incl. 
voorbereidingen). 

Moet 

Tijdens fase II zijn verpleegkundigen niet betrokken bij het aanbrengen van 
sensoren of app. 

Moet 

Hier wordt getoetst of de gekozen oplossing snel is toe te passen 

1.2. Patiënt moet op voorhand worden aangemeld door behandelaar 

Behandelaar schrijft thuismonitor voor 

Moet 

Voor deelname aan pilot hoofdbehandelaar benadert patiënten, projectleider 
voorziet patiënt van uitleg en vraag om toestemming 

Moet 

Voor deelname aan pilot hoofdbehandelaar benadert patiënten, 
projectleider voorziet patiënt van uitleg en vraag om toestemming 

1.3. Sensor moet voor de duur van de opnames niet tussentijds worden opgeladen 

Om patiënt niet te belasten met extra handelingen 

Kan 

Niet nodig voor verkenning. Patiënt is in het ziekenhuis en kan worden 
ondersteund hierin. 

Kan 

Niet nodig voor testen. Patiënt is in het ziekenhuis en kan worden 
ondersteund hierin. 

1.4. Sensor moet snel patiënten geplaatst kunnen worden 

De tijd nodig om het systeem te plaatsen zal kleiner zijn dan 5 min 

Kan 

Tijdens fase II zijn verpleegkundigen niet betrokken bij het aanbrengen van 
sensoren of app. 

Kan 

Hier wordt getoetst of de gekozen oplossing snel is toe te passen 

1.5. Het systeem moet vragenlijsten digitaal afnemen 

Zodat patiënten op afstand kunnen worden gevolgd. 

Zou kunnen 

Wel handig, niet per se nodig in deze fase. Data wordt achteraf geanalyseerd. 

Moet 

Nodig om de gebruiksvriendelijkheid te toetsen een voor te bereiden op 
fase IV 

1.6. Methode om vragenlijsten af te nemen moet laagdrempelig zijn Kan Moet 
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Om ervoor te zorgen dat patiënten de vragen begrijpen en correct invullen Op basis van de ervaringen van deze fase worden vragen 
aangescherpt/aangepast, mocht het nodig zijn. 

Set van vragen moet voor deze fase al vergelijkbaar zijn met de 
eindoplossing 

1.7. Methode om digitale vragenlijsten af te nemen moet toegankelijk zijn 

Zodat patiënten het zelf makkelijk kunnen downloaden/gebruiken. Bijv: apple store, 
google play store of MS forms. 

Moet 

Zodat patiënten het zelf kunnen downloaden/invullen 

Moet 

Zodat patiënten het zelf kunnen downloaden/invullen 

1.8. Het systeem moet het mogelijk maken om de tijden waarop vragen worden gesteld in te 
stellen 

Zodat patiënten herinneringen ontvangen en de vragen kunnen  beantwoorden op 
geschikte momenten (behandeling op maat) 

Zou kunnen 

Niet per se nodig voor deze fase. Wellicht interessant om te toetsen wat de 
compliantie is zonder herinneringen 

Moet 

Om te kijken of het systeem in de praktijk bruikbaar is voor patiënten 

1.9. Het systeem moet in staat zijn om continue vitale parameters te meten 

Zodat er op afwijkende trends kan worden gereageerd 

Moet 

Nodig om eisen aan eindproduct aan te kunnen scherpen 

Moet 

Nodig om eisen aan eindproduct aan te kunnen scherpen 

1.10. Het systeem zou in staat kunnen zijn om ruwe data te meten 

Niet per se nodig gegeven dat de vitale parameters betrouwbaar worden verzameld 

Kan 

Gewenst om nauwkeurigheid van de gemeten parameters te beoordelen, effect 
van artefacten te bestuderen en data verzameling frequentie te bepalen 

Zou kunnen 

Gewenst om nauwkeurigheid van de gemeten parameters te 
beoordelen, effect van artefacten te bestuderen en data verzameling 
frequentie te bepalen 

1.11. Het systeem moet in staat zijn om hartfrequentie te meten 

Om afwijkende trends tijdig te detecteren. Voorspellend volgens Aziz en Stearns [19], [20] 

Kan 

Gewenst voor deze fase, maar niet per se nodig. Het gaat voornamelijk om de 
ervaringen van patiënten rondom het gebruik van een monitoring systeem. Er 
wordt geen actie ondernomen op basis van de data. 

Moet 

Het systeem moet trends kunnen waarnemen. Notificaties worden 
gebruikt om verpleging te informeren. 

1.12. Het systeem moet in staat zijn om temperatuur te meten 

Om afwijkende trends tijdig te detecteren. Om afwijkende trends tijdig te detecteren. 
Voorspellend volgens Aziz en Stearns [19], [20] 

Kan 

Gewenst voor deze fase, maar niet per se nodig. Het gaat voornamelijk om de 
ervaringen van patiënten rondom het gebruik van een monitoring systeem. Er 
wordt geen actie ondernomen op basis van de data. 

Moet 

Het systeem moet trends kunnen waarnemen. Notificaties worden 
gebruikt om verpleging te informeren. 

1.13. Het systeem moet in staat zijn om ademhalingsfrequentie te meten 

Om afwijkende trends tijdig te detecteren. Om afwijkende trends tijdig te detecteren. 
Voorspellend volgens Aziz en Stearns [19], [20] 

Kan 

Gewenst voor deze fase, maar niet per se nodig. Het gaat voornamelijk om de 
ervaringen van patiënten rondom het gebruik van een monitoring systeem. Er 
wordt geen actie ondernomen op basis van de data. 

Moet 

Het systeem moet trends kunnen waarnemen. Notificaties worden 
gebruikt om verpleging te informeren. 

1.14. Het systeem moet in staat zijn om beweging te meten 

Om afwijkende trends tijdig te detecteren. In dit geval, weinig activiteit, of wisselen van 
houding. 

Kan 

Gewenst voor deze fase, maar niet per se nodig. Het gaat voornamelijk om de 
ervaringen van patiënten rondom het gebruik van een monitoring systeem. Er 
wordt geen actie ondernomen op basis van de data. 

Moet 

Het systeem moet trends kunnen waarnemen. Notificaties worden 
gebruikt om verpleging te informeren. 

1.15. Het systeem zou in staat kunnen zijn om bloeddruk te meten 

Om afwijkende trends tijdig te detecteren. Zou fijn zijn, maar niet per se nodig. 

Zou kunnen Zou kunnen 

Niet van voorspellende waarde voor colorectale complicaties, wellicht 
interessant in de aanwezigheid van andere comorbiditeiten. 
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Niet per se nodig. Het gaat voornamelijk om de ervaringen van patiënten 
rondom het gebruik van een monitoring systeem. Er wordt geen actie 
ondernomen op basis van de data. 

1.16. Het systeem zou in staat kunnen zijn om SPO2 te meten 

Om afwijkende trends tijdig te detecteren. Zou fijn zijn, maar niet per se nodig. 

Zou kunnen 

Niet per se nodig. Het gaat voornamelijk om de ervaringen van patiënten 
rondom het gebruik van een monitoring systeem. Er wordt geen actie 
ondernomen op basis van de data. 

Zou kunnen 

Niet van voorspellende waarde voor colorectale complicaties, wellicht 
interessant in de aanwezigheid van andere comorbiditeiten. 

1.17. Het systeem moet data real-time overdragen 

Om over actuele informatie te kunnen beschikken en notificaties te genereren 

Zou kunnen 

Niet nodig voor deze fase. Data wordt achteraf geanalyseerd 

Moet 

Om over actuele informatie te kunnen beschikken en notificaties te 
genereren 

1.18. Het systeem moet notificaties genereren 

Om tijdig achteruitgang te voorspellen en actie te ondernemen 

Zal niet 

Niet nodig voor deze fase. Data wordt achteraf geanalyseerd 

Moet 

Nodig om alvast de instellingen voor notificaties te toetsen en waar 
nodig te verbeteren. 

1.19. Het systeem moet notificaties en trends op een centrale plek weergeven 

Zodat het toegankelijk is voor zorgverleners en de juiste zorg op afstand wordt geleverd 

Zal niet 

Niet nodig voor deze fase. Data wordt achteraf geanalyseerd 

Moet 

Nodig om nieuwe zorgprocessen/protocollen in te richten 

1.20. Het systeem moet informatie uit vitale parameters en digitale vragen lijsten kunnen 
combineren om notificaties te genereren. 

Om “hybride” en relevante notificaties in te bouwen. 

Zal niet 

Niet nodig voor deze fase. Data wordt achteraf geanalyseerd 

Moet 

Nodig om alvast de instellingen voor notificaties te toetsen en waar 
nodig te verbeteren. 

1.21. Het systeem kan feedback aan de patiënt geven 

Om patiënten een gevoel van rust te geven 

Zal niet 

Niet nodig voor deze fase. Data wordt achteraf geanalyseerd 

Kan 

Om te testen hoe patiënten van feedback  kunnen worden voorzien. 
Bijv. Stoplicht systeem, groen: goed, geel: hou het in de gaten, rood: 
meteen contact opnemen. 

1.22. Het systeem moet de verpleging kunnen melden als het niet correct functioneert 

Zodat er gereageerd kan worden wanneer “actieve patiënten” niet zichtbaar zijn. Bijv. 
batterij is leeg. 

Zal niet 

Niet nodig voor deze fase. Data wordt achteraf geanalyseerd 

Moet 

Om alvast een gevoel te krijgen hoe vaak dit in de praktijk voorkomt. 

1.23. Het systeem moet eenvoudig te stoppen zijn 

Om patiënten niet te belasten met complexe handelingen 

Moet 

Binnen de pilots zijn patiënten vrij om te stoppen wanneer ze het wensen 

Moet 

Binnen de pilots zijn patiënten vrij om te stoppen wanneer ze het 
wensen. 

1.24. Sensor moet eenvoudig te verwijderen zijn 

Om patiënten niet te belasten met complexe/pijnlijke handelingen 

Moet 

Om patiënten niet te belasten met complexe/pijnlijke handelingen 

Moet 

Om patiënten niet te belasten met complexe/pijnlijke handelingen 

1.25. Het systeem moet na iedere meting alle data uit de sensoren verwijderen 

Om privacy te kunnen waarborgen 

Moet 

Om privacy te kunnen waarborgen 

Moet 

Om privacy te kunnen waarborgen 
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1.26. Sensoren moeten na gebruik gereinigd kunnen worden met incidin oxyfoam 

Alleen van toepassing wanneer ze hergebruik worden. Incidin oxyfoam is huistandaard in 
het JBZ 

Moet 

Alleen van toepassing wanneer ze hergebruik worden. Incidin oxyfoam is 
huistandaard in het JBZ 

Moet 

Alleen van toepassing wanneer ze hergebruik worden. Incidin oxyfoam 
is huistandaard in het JBZ 
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4. Projectuitvoering 
In paragraaf 3.5 werden de verschillende fases van het project en bijbehorende doelen geïntroduceerd. In dit hoofdstuk worden de 
inhoudelijke keuzes toegelicht, concepten voorgesteld en de resultaten van de uitgevoerde pilots gepresenteerd. 

Opmerking: risicoprofielen van (“geschikte” of “ongeschikte”) patiënten behoren niet direct tot het te ontwerpen meetsysteem voor 
thuismonitoring. Zodoende worden ze afzonderlijk behandeld in Hoofdstuk 4.5. 

4.1. Fase I – Verkenning thuismonitoring na colorectale chirurgie 
Tijdens deze fase werden naast het uitvoeren van literatuuronderzoek (Hoofdstuk 3.1), ook het probleem en de wensen van de gebruikers 
geanalyseerd (Hoofdstuk 3.2). De gewenste eindoplossing combineert het continue monitoren van vitale parameters en digitale 
vragenlijsten (Hoofdstuk 3.6.1). Om tot een geschikt thuismonitoringsysteem te komen is er een marktverkenning naar bestaande 
technologieën uitgevoerd. 

4.1.1. Marktverkenning 
Bij de keuze van een sensor voor het thuismonitoringsysteem spelen verschillende factoren een rol. Belangrijke overwegingen zijn 
nauwkeurigheid, het aantal te meten (vitale) parameters en comfort. Er zijn tot op heden nog geen oplossingen beschikbaar die alle vitale 
parameters nauwkeurig, op een comfortabele manier, draagbaar en continu kunnen meten. 

Om het volledige spectrum aan klinische achteruitgang bij vitaal bedreigde patiënten waar te nemen is het nodig om 
ademhalingsfrequentie, hartfrequentie, bloeddruk, temperatuur en saturatie tegelijk te meten [36]. Binnen dit project is het uitgangspunt 
dat “geschikte” patiënten na colorectale chirurgie in principe al voldoende zijn hersteld (niet vitaal bedreigd) om naar huis te gaan en 
daar de behandeling te voltooien, zie criteria beschreven in Hoofdstuk 0. 

De complicaties gerelateerd aan colorectale chirurgie zijn al eerder toegelicht (Hoofdstuk 3.1.2.2). De aanname is dat het monitoren van 
alle (vitale)parameters van een standaard EWS niet per se nodig is. Bloeddruk of saturatie hebben niet direct een voorspellende waarde 
als het gaat om chirurgische complicaties zoals verstoppingen of naadlekkages [18], [19]. 

Andere niet-chirurgische complicaties kunnen nog altijd optreden, waardoor het meten van deze parameters alsnog relevant kan zijn. 
Echter, de wens om alle EWS parameters te meten gaat, zoals geïllustreerd in Figuur 9, gepaard met een beperkte keuze in de te gebruiken 
sensoren en mobiliteit of comfort van patiënten (wat zeer gewenst is na colorectale chirurgie). Er moet dus onderscheid worden gemaakt 
tussen wat nodig is en wat wenselijk is. In overleg met de eindgebruiker is er besloten dat hartfrequentie, ademhalingsfrequentie, 
temperatuur en beweging echt nodig zijn. Bloeddruk en saturatie zijn optioneel. 

 

Figuur 9. Overwegingen bij de keuze van een sensor 

De mogelijke kandidaten worden in Bijlage 4 uitvoerig beschreven. In Tabel 5 is er een samenvatting te vinden van beschikbare systemen 
met een aantal eigenschappen die relevant zijn voor dit ontwerp. Er zijn verschillende oplossingen voor het afnemen van vragenlijsten 
en het meten van vitale parameters. Echter een oplossing (sensor agnostisch platform) die het afnemen van vragenlijsten en het meten 
van vitale parameters kan combineren was niet beschikbaar. 

Voor fase II van dit project was het niet belemmerend omdat de data achteraf wordt gedownload. Voor latere stadia is het wel belangrijk 
dat een oplossing beide zaken kan combineren. Mogelijke oplossingen die beide zaken kan combineren zijn: healthy chronos en 
biofourmis. Beide gevallen zijn na fase II ontdekt en betreft het een sensor agnostisch platform waar ook digitale vragenlijsten kunnen 
worden afgenomen. Een aantal van deze systemen zijn/worden ingezet in specifieke fases van het project en worden in de betreffende 
paragrafen besproken. 
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Tabel 5. Vergelijking van commercieel verkrijgbare oplossingen. (*) oplossing ontdekt na fase I. Opmerking: nauwkeurigheid is niet opgenomen omdat alle oplossingen een CE markering hebben voor het beoogd gebruik. Daarnaast zullen de uitkomsten op ambulatoire settings significant 
afwijken ten opzichte van de setting waarop de sensoren door de leveranciers zijn getest. 

Oplossing 
Vitale parameters 

(continu) 
Andere parameters Locatie Batterijduur 

Verbinding 
technologie. 

Ziekenhuis 
infrastructuur 

nodig voor pilots? 

Omgeving 

(CE- markering) 

Prijs voor pilot 

(-- hoge kosten, ++ 
lage kosten) 

Vragenlijsten 

Sensium 
Hartslag 

Ademhaling 
(huid)Temperatuur 

Geen 
Borst 
Oksel 

5 dagen 
Wifi (sensium 

bridge) 
Ja Ziekenhuis -- Niet mogelijk 

Philips 
Hartslag 

Ademhaling 
(huid)Temperatuur 

Houding 
Borst 

 
4 dagen 

Bluetooth 
(smartphone) 

Ja Ziekenhuis -- Mogelijk 

Byteflies sensor 
ECG (ruwe signalen) 
Ademhaling (ruwe 

signalen) 

Houding 
Activiteit 

Borst 2 dagen 
Wifi (tussen dock en 

Byteflies cloud) 
Nee 

Ziekenhuis 
Thuis 

++ Niet mogelijk 

Smartcardia 

Hartslag 
Ademhaling 

(huid)Temperatuur 
Saturatie 

Activiteit 
Houding 

Pulse transit time 
Borst 7 dagen 

Bluetooth 
(smartphone) 

Nee 
Ziekenhuis 

Thuis 
++ Niet mogelijk 

Biofourmis* 
(Everion 
sensor+sentinel 
platform) 

Hartslag 
Ademhaling 

(huid)Temperatuur 
Saturatie 

HRV 
Activiteit 
Stappen 
Houding 

Bovenarm 1 dag 
Bluetooth 

(smartphone) 
Nee 

Ziekenhuis 
Thuis 

? Mogelijk 

Masimo safety net* 

Hartslag 
Ademhaling 
Temperatuur 
(benadering 

kerntemperatuur) 
Saturatie 

Perfusie index 
*Houding mogelijk 
met extra sensor 

Pols, vinger en 
borst 

4 dagen 

Bluetooth 
(smartphone) 

Bluetooth (Masimo 
bridge) 

Nee 
Ziekenhuis 

Thuis 
+ Mogelijk 

Luscii app - - - - - Nee 
Ziekenhuis 

Thuis 
++ Mogelijk 

Healthy Chronos 
platform* 
+ Everion sensor 

Zie Everion Zie Everion Zie Everion Zie Everion Zie Everion Nee 
Ziekenhuis 

Thuis 
-- Mogelijk 
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4.1.2. Generiek ontwerp voor thuismonitoring na colorectale chirurgie 
Dit hoofdstuk behandelt de mogelijkheden richting de gewenste eindoplossing. Centraal staat de visie van het JBZ met betrekking tot 
continue monitoring. In Hoofdstuk 3.3.2 (organisatie laag interoperabiliteitsmodel) zijn verschillende strategieën voorgesteld voor het 
afhandelen van notificaties. Voor het uitwerken van de concepten is er in overleg met alle stakeholders (tijdens deze pilot) gekozen voor 
optie B: het monitoren en afhandelen van de notificaties vanuit een centrale plek in het ziekenhuis. De overwegingen hiervoor waren het 
beperkt belasten van de verpleging, de positieve ervaringen van het observeren van chronische patiënten op afstand en beschikbaarheid 
van capaciteit bij het monitoringscentrum van het JBZ. 

De twee belangrijkste uitgangspunten voor dit project zijn:  

a) de toepassing (in dit geval thuisherstel na colorectale chirurgie) is leidend en  
b) een modulaire constructie om flexibiliteit te behouden als het gaat om de te meten (vitale) parameters en te gebruiken 

sensoren of algoritmes. Door de flexibiliteit te behouden zijn tevens de andere strategieën voorgesteld in Hoofdstuk 3.3.2 ook 
mogelijk. 

De werkwijze van de meeste commercieel verkrijgbare oplossingen (paragraaf 4.1.1 ) is op hoofdlijnen vergelijkbaar. De vitale parameters 
uit sensoren en vragenlijsten worden verzameld en gecombineerd door een tussenstation (ook wel bridge, hub of relay genoemd), een 
extra device in de ruimte die constant in verbinding staat met de sensoren. Een voor de hand liggende keuze is een smartphone: a) over 
het algemeen al in het bezit van patiënten b) vaak in de buurt van patiënten en c) wordt ondersteund door de meeste leveranciers. 
Daarnaast vormt het gebruik van apps een mogelijke oplossing voor de tekortkomingen van sms berichten beschreven in 3.1.2.2. Mogelijke 
nadelen zijn welke type smartphones worden ondersteund en de gebruiksvriendelijkheid m.b.t. installeren, configureren en gebruiken 
van de app. 

Het tussenstation zorgt voor overdracht naar een opslagplaats waar analyses kunnen worden uitgevoerd (in dit geval pseudo colorectale 
EWS). Informatie of notificaties kunnen dan aan patiëntendossiers worden gekoppeld of in dashboards worden weergegeven. Dit stelt 
zorgverleners in staat om patiënten op afstand te monitoren. Eventueel kan ook feedback automatisch worden gegeneerd richting de 
patiënten op basis van voorgeprogrammeerde kennis. 

In Figuur 10 wordt een generiek ontwerp voorgesteld voor continue monitoring in het JBZ en voor bij patiënten thuis. Door de modulaire 
eigenschappen kan het systeem vrij eenvoudig worden ingericht om andere toepassingen mogelijk te maken. (Bijv. monitoring op de 
verpleegafdeling of andere type patiënten). Een bijkomend voordeel, gezien de snelle technologische ontwikkelingen rondom wearables, 
is dat het ziekenhuis niet gebonden is aan een bepaalde sensor of leverancier (vandaar de benaming ‘generiek’). 

 

Figuur 10. Generiek ontwerp voor (thuis)monitoring systeem 

4.2. Fase II – Pilot dubbele monitoring zonder notificaties 
Tijdens deze fase worden sensoren en vragenlijsten voor het eerst toegepast. Het doel is om de technologie te introduceren op de 
verpleegafdeling en input van de patiënten te verzamelen. 
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4.2.1. Concept – ontwerp Fase II 
De generieke eindoplossing voor het thuismonitoringsysteem (ontwerp zoals voorgesteld in Figuur 10) wordt stapsgewijs opgebouwd. In 
de eerste pilot (deze fase) is het minder complex. Bij iedere fase neemt de complexiteit toe, tot aan het definitieve eindontwerp in fase 
VIII (voor de thuissituatie). Voor de eerste pilot op de verpleegafdeling in het JBZ waren de volgende aspecten van belang: 

 Patiënten krijgen de standaard behandeling op de verpleegafdeling 

 Beperkt belasting van de verpleegafdeling 

 Continue vitale parameters en digitale vragenlijsten worden afgenomen (voor deze fase mogen ze los van elkaar worden 
verzameld) 

 Data worden achteraf gedownload en geanalyseerd (en niet gebuikt tijdens behandeling) 

 Patiënten of verpleging krijgen geen feedback 

 Data worden niet gekoppeld aan patiëntendossiers 

Dit resulteert in een eenvoudiger systeem (dan in Figuur 10), dit concept ontwerp Fase II is weergegeven in Figuur 11. De technische eisen 
die zijn afgeleid voor deze fase zijn te vinden in Bijlage Error! Reference source not found.. 

 

Figuur 11. Concept ontwerp fase II - dubbele monitoring zonder notificaties 

4.2.1.1. Selectie leverancier 
Conform de werkwijze van het innovatie team van het JBZ ging de voorkeur naar een oplossing die aan de meeste eisen voldeed, snel 
kon worden geleverd en tegen een betaalbare prijs uit te proberen was. Een dergelijk systeem bestond toen niet (zie overzicht 
beschikbare systemen in Tabel 5), er is daarom voor een hybride oplossing gekozen: een systeem voor het continu meten van de vitale 
parameters én een systeem voor het afnemen van de vragenlijsten. 

Luscii had de voorkeur vanuit het JBZ, echter ondersteunt Luscii alleen discrete data en geen continue metingen. Door de hoge kosten en 
de noodzaak voor koppelingen met ziekenhuis IT infrastructuur voor het uitvoeren van de pilots vielen Sensium en Philips ook af. De 
eerste kandidaat voor het continu meten van vitale parameters was de sensor van Smartcardia, vanwege de technische mogelijkheden 
en de gebruiksvriendelijke interface. Echter, de communicatie met deze leverancier verliep erg stroef en langzaam waardoor veel tijd 
verloren is gegaan. De tweede kandidaat was de sensor van Byteflies. Hoewel het niet aan alle eisen voldeed, werd het (in overleg met 
eindgebruiker en de stuurgroep) als “goed genoeg” beschouwd voor deze fase. Het gaat in deze eerste pilot met continue monitoring in 
het JBZ immers om het verzamelen van informatie en ervaringen met continue monitoring bij verpleging en patiënten. 

Voor de vragenlijsten was de logische keuze Luscii: er was immers al een overeenkomst afgesloten met het JBZ (voor andere 
toepassingen), waardoor de oplossing m.b.t het afnemen van digitale vragenlijsten snel en zonder extra kosten te realiseren was. 
Aangezien Byteflies geen temperatuur meet, werden handthermometers aan de patiënten gegeven om zelf de temperatuurmetingen uit 
te voeren: de meetwaarde kon vervolgens als extra vraag worden ingevuld in Luscii. 
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Figuur 12. Sensor byteflies. Bron: www.byteflies.com 

 

Figuur 13. Luscii app. Bron: www.luscii.com 

In Bijlage 5 is de verificatie van dit concept ontwerp te vinden met de eisen waar het systeem wel en niet aan voldoet voor fase II. 

4.2.2. Voorbereidingen pilot 
De pilot in Fase II valt niet onder de WMO (er wordt weliswaar een interventie uitgevoerd, maar er wordt geen nieuwe medische kennis 
opgedaan) en is dus niet aan een METC voorgelegd. De verkenning is uitgevoerd als “kwaliteitsverbetertraject”. De AVG is nog steeds van 
toepassing en er is schriftelijke toestemming van de patiënten vereist. 

Voor de introductie van de pleisters (met sensoren) van Byteflies is er een aanschafdossier voorbereid volgens de procedures van MICT. 
De sensoren zijn vervolgens voor gebruik gevalideerd voor de toepassing tijdens fase II. Deze zijn geschikt gevonden en resultaten zijn 
in Bijlage 8. te vinden  

De vragenlijsten zijn speciaal afgeleid voor colorectale patiënten en tot stand gekomen op basis van wetenschappelijke literatuur en 
overleg met de eindgebruiker. Dit resulteerde in een eerste set vragen: 

 

Tabel 6. Vragenlijsten voor patiënten na colorectale chirurgie 

Vraag Antwoord 

1. Wat is uw pijnscore? (NRS/VAS) 0-10 

2. Heeft u in de afgelopen 24 uur ontlasting gehad? (incl. optionele vrije tekst 
opmerkingsveld) 

Ja / Nee 

3. Heeft u problemen met plassen die u eerder niet had? (incl. optionele vrije 
tekst opmerkingsveld) 

Ja / Nee 

4. Kunt u eten en drinken zonder misselijk te worden? (incl. optionele vrije 
tekst opmerkingsveld) 

Ja / Nee 

5. Heeft u in de afgelopen 24 uur overgegeven? (incl. optionele vrije tekst 
opmerkingsveld) 

Ja / Nee 

6. Is de wond vandaag roder dan gister? (incl. optionele vrije tekst 
opmerkingsveld) 

Ja / Nee 

7. Is de wond gezwollen ten opzichte van gisteren? (incl. optionele vrije tekst 
opmerkingsveld) 

Ja / Nee 

8. Bent u ongerust over uw herstel en wilt u dat het ziekenhuis contact met 
u opneemt? (incl. optionele vrije tekst opmerkingsveld) 

Ja / Nee 

De pilot werd bij de verpleegafdeling chirurgie geïntroduceerd middels een Webinar. Medewerkers zijn op de hoogte gebracht van de 
plannen en waren in de gelegenheid om vragen te stellen en input te leveren. 

Tijdens deze fase werden 10 patiënten geïncludeerd (nadat ze hier schriftelijk toestemming voor hadden gegeven). Patiënten werden 
daarvoor eerst - vóór de operatie (tijdens poli bezoeken of telefonisch) - benaderd door de hoofdbehandelaar. Uitleg en informatie (Bijlage 
8) werd door de behandelaar gegeven. Na de operatie werden patiënten opnieuw benaderd op de afdeling: bij positieve reactie op 
deelname werden ze opnieuw van uitleg voorzien en werd om schriftelijke toestemming gevraagd (Bijlage 8). 

Het aanbrengen van de sensoren en het installeren van de Luscii app werd door de projectleider begeleid, dit om het standaard zorgproces 
zo min mogelijk te beïnvloeden. De projectleider kwam iedere dag langs om te controleren of alles goed verliep en eventuele vragen van 
patiënten te beantwoorden. Na afloop werd er een papieren vragenlijst afgenomen om het (draag)comfort van de sensoren en de 
gebruiksvriendelijkheid van de Luscii app (met vragenlijsten) te toetsen (zie Bijlage 9). Er werden twee afspraken gemaakt met 
verpleegafdeling A7:  

a) projectteam geeft door aan de verpleegafdeling wanneer een patiënt een pleister zou krijgen, en 
b) bij ontslag worden alle sensoren verwijderd en ingeleverd bij de balie van verpleegafdeling A7, waar ze later opgehaald 

konden worden. 
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4.2.3. Risicoanalyse - Fase II 
Risico analyses werden uitgevoerd en zijn opgenomen in het aanschafdossier. De analyses werden uitgevoerd op het gebied van medische 
technologie en informatie technologie. Deze zijn te vinden in Bijlage 6. 

De belangrijkste bevindingen en (beheers)maatregelen waren: 

 Mogelijke irritatie vanwege het dragen van de pleisters van Byteflies. Patiënten zijn geïnstrueerd om bij enige vorm van 
irritatie of jeuk de sensor te verwijderen. 

 In contact met vocht kunnen sensoren kunnen sensoren kapot gaan. Patiënten zijn geïnstrueerd om de sensor te verwijderen 
voor het douchen en terug te plaatsen na het douchen. 

 Er worden persoonlijke gegevens verzameld. Er dient toestemming te worden gevraagd en een data verwerkersovereenkomst 
te worden afgesloten met leveranciers van de oplossingen. 

4.2.4. Implementatie en resultaten 
Door COVID zijn de inclusies drie keer stil komen te staan. Veel operaties werden uitgesteld. Uiteindelijk zijn 10 mensen geïncludeerd 
tussen oktober 2020 en april 2021. Binnen de gemeten populatie zijn ook patiënten geïncludeerd die andere verrichtingen ondergingen, 
dus niet alleen colon of rectum carcinoom. Dit waren verrichtingen met vergelijkbare postoperatieve symptomen. 

De duur van de metingen was gemiddeld tussen de 1 en 2 dagen, dit omdat op de eerste dag niet gemeten werd en patiënten vaak eerder 
naar huis mochten. Technisch werden er geen problemen aangetroffen met de sensoren van Byteflies. Net als bij vergelijkbare pleisters, 
viel bij beweging en bepaalde lichaamshoudingen het signaal weg, wat had kunnen leiden tot onterechte notificaties. Het zal in de praktijk 
echter weinig voor komen, omdat in de algemeen gangbare commercieel verkrijgbare oplossingen (waar Byteflies niet onder valt), 
algoritmes dit soort episodes kunnen detecteren [37]. De metingen hebben verder richting de eindgebruiker bevestigd dat een tijdsinterval 
van 2 – 5 minuten voldoende is om bruikbare trends te generen. 

Van de 10 patiënten, hebben slechts 5 patiënten de (papieren) vragen uit Bijlage 9,mb.t. het (draag)comfort van de sensoren en de 
gebruiksvriendelijkheid van het Luscii app (met digitale vragenlijsten), beantwoord. Gezien de positieve reacties tijdens de persoonlijke 
bezoeken, wordt aangenomen dat de betreffende patiënten de vragenlijst zijn vergeten in te vullen. Verder moest één patiënt opnieuw 
geopereerd worden en heeft de deelname vroegtijdig beëindigd. De resultaten van de vragenlijst uit Bijlage 9 in deze pilot worden in 
Figuur 14 en Figuur 15 weergegeven. De schaal van de vragen loopt van 0 tot 7 en iedere gekleurde balk is een patiënt.  

 

Figuur 14. Byteflies comfort 

 

Figuur 15. Luscii app gebruiksgemak 

Als het gaat om het dragen van een pleister met sensoren vinden alle 5 (van de 10) patiënten het comfortabel om te dragen en ervaren 
geen belemmeringen ervan tijdens dagelijkse activiteiten of slapen. Bij geen enkele patiënt zijn de pleisters losgekomen of werd irritatie 
geconstateerd. Wel werd er achteraf geconstateerd dat in drie (van de 10) gevallen de sensor dots van Byteflies niet op de juiste manier, 
door de patiënten, werden teruggeplaatst na het douchen.  

De gevolgen van het verkeerd terugplaatsen van de sensor zijn dat ademhaling en hartfrequentie niet meer gemeten worden. Helaas 
was dit ook het geval bij de patiënt die opnieuw geopereerd moest worden, waardoor data gemist werd die mogelijk de toegevoegde 
waarde van continue monitoring had kunnen illustreren. De feedback is gedeeld met de leverancier van Byteflies. 

Als het gaat om de vraag of patiënten zich gerustgesteld voelen bij het dragen van een pleister zijn de reacties wisselend, patiënten 
hebben aangegeven dat er in deze pilot niets met de data werd gedaan en de standaard zorg nog steeds werd geleverd door de 
verpleegafdeling. 

Hoewel 4 van de 5 patiënten die hebben gereageerd positief waren over het gebruik van de Luscii app, is er ruimte voor verbetering: 
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 Het toevoegen van herinneringen (3x per dag is wenselijk): patiënten hebben aangegeven een aantal meetmomenten te hebben 
gemist omdat ze daar niet aan dachten 

 Er waren veel handelingen nodig voor het invullen van de antwoorden:  het zou gemakkelijker zijn als alle vragen automatisch 
achter elkaar werden gesteld i.p.v. handmatig te moeten klikken op iedere vraag). 

Op de vraag of de patiënten gebruik zouden willen maken van thuisherstel waren -onder de aanname dat het veilig kan dankzij continue 
monitoring-de meeste patiënten positief. Het kan ondersteuning bieden in de beginfase thuis, mits er vanuit het ziekenhuis adequaat op 
de ingevulde vragen en notificaties gereageerd wordt. Eén patiënt heeft aangegeven het bij kleine operaties wel te willen gebruiken. 
Voor zwaardere operaties heeft hij/zij meer vertrouwen op het deskundige oordeel van de verpleging. 

De reacties van zowel patiënten als opdrachtgever zijn erg positief. Het geeft het projectteam voldoende vertrouwen om het traject met 
complexere oplossingen voor de volgende pilots Fases III t/m VII verder te gaan verkennen. 

4.3. Fase III – Pilot dubbele monitoring met notificaties 
Om dichter te komen tot de eindoplossing neemt de complexiteit van het concept ontwerp voor de pilot in fase III toe. De wens is om vanaf 
deze fase de digitale vragenlijsten te combineren met de vitale parameters om tot notificaties te komen en deze aanvullend op de 
standaard behandeling te gaan gebruiken. 

4.3.1. Concept - ontwerp Fase III 
Het concept ontwerp voor de pilot in fase II wordt voor fase III verder uitgewerkt. Voor deze fase zijn de volgende overwegingen van 
belang: 

 Patiënten krijgen de standaard behandeling op de verpleegafdeling 

 Beperkt belasting van de verpleegafdeling 

 Continue vitale parameters en digitale vragenlijsten worden afgenomen en met elkaar gekoppeld 

 Notificaties worden gebruikt (aanvullend op standaard behandeling) 

 Data worden niet gekoppeld aan patiëntendossiers 

Dit resulteert in een nieuwe afleiding van het systeem, deze is te vinden op Figuur 16. Hier is duidelijk te zien dat het op de eindoplossing 
(Figuur 10) begint te lijken. De automatische notificaties richting patiënten zijn voor nu uitgeschakeld in overleg met de verpleegafdeling. 
De technische eisen voor de fase zijn te vinden in Bijlage Error! Reference source not found.. 

 

Figuur 16. Concept ontwerp fase III - dubbele monitoring met notificaties 

4.3.1.1. Selectie leverancier 
Tijdens fase II werd het duidelijk dat, om verder te komen in dit ontwerpproces, het continue monitoring systeem in staat moet zijn om 
de vitale parameters te combineren met de digitale vragenlijsten. Zoals eerder al werd aangegeven kan Luscii, naast het uitvoeren van 
digitale vragenlijsten, hoogfrequente datastroom niet ondersteunen. Voor deze fase was de zoektocht gericht op een platform dat, 
autonoom of in combinatie met andere oplossingen, in staat is om deze combinatie wel mogelijk te maken. 
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 Healthy Chronos (zie Tabel 5) is een “sensor agnostisch” platform: hier kunnen commercieel verkrijgbare sensoren aan worden 
gekoppeld voor overdracht van discrete data, continue data of antwoorden op vragenlijsten (vanuit een app zoals Luscii). Aan 
de hand van de geleverde informatie bleek dat op het moment dat gesprekken werden gevoerd alleen de Everion sensor van 
Biofourmis kon worden gekoppeld aan dit platform. Daarnaast waren de implementatiekosten en -duur erg hoog. 

 De Everion sensor van Biofourmis (zie Tabel 5) is voor dit project in het JBZ op proef geweest (in combinatie met de Sentinel 
cloud oplossing van Biofourmis). Meerdere collega’s hebben de sensor voor een dag gedragen (op de maximale batterijduur). 
Het viel op dat hartslag en activiteit de enige parameters waren die consistent werden gemeten. Andere parameters werden 
zelden getoond, waarschijnlijk door bewegingsartefacten. Dit werd deels bevestigd door medewerkers van het Slingeland 
ziekenhuis, daar wordt het ingezet op de verpleegafdeling. Doordat patiënten in het ziekenhuis relatief minder actief zijn, 
hadden zij er waarschijnlijk minder last van. 

 Als laatste is in deze fase de Safety Net oplossing van Masimo: Oorspronkelijk was dit systeem bedoeld voor het monitoren 
van COVID patiënten thuis, later werd het beoogd gebruik uitgebreid naar algemene monitoring. Dit systeem meet 
hartfrequentie, ademhalingsfrequentie, spO2 (op de vinger) en beweging in combinatie met temperatuur met een pleister op 
de borst. 

De systeem werkt ook met een app (vergelijkbaar met Luscii), waarmee de gemeten continue data kunnen worden verzameld 
en weergegeven. De sensoren worden daarvoor direct aan de smartphone van de patiënt gekoppeld en kunnen zonder 
tussentijdse handelingen vier dagen worden gebruikt. Daarnaast zijn de implementatiekosten relatief laag, voldoet de 
oplossing aan de AVG en koppelingen met patiëntendossiers zijn mogelijk. 

 

Figuur 17. Masimo radius PPG en radius T sensoren. Bron: www.masimo.com 

Figuur 18. Informatieoverdracht masimo safety net oplossing. Bron: www.masimo.com 

 

Tot slot, is dit systeem compatibel met (meet)modules van Masimo, waardoor andere (vitale) parameters ook te meten zijn, wat relevant 
kan zijn voor andere toepassingen anders dan na colorectale chirurgie (bijv. prehabilitatie, monitoring op de afdeling of na andere type 
operaties). En -hoewel nog niet beschikbaar- overweegt de leverancier ook om sensoren van andere partijen te koppelen aan dit systeem, 
wat het zeer aantrekkelijk maakt voor de toekomst. 

Op basis van de bovenstaande overwegingen is besloten om voor de pilot in Fase III het monitoringsysteem van Masimo te gaan gebruiken. 

4.3.2. Voorbereidingen pilot 
De pilot in Fase III valt -om dezelfde redenen als fase II - ook niet onder de WMO en wordt eveneens uitgevoerd als 
“kwaliteitsverbetertraject”. Daarnaast zijn de AVG en toestemming van patiënten ook nog steeds van toepassing. 

In overleg met de verpleegafdeling chirurgie werd besloten dat in deze pilot:  

 patiënten geen directe feedback krijgen van het systeem (wel gewenst in latere stadia),  
 de sensoren nog steeds door de projectleider worden aangebracht en  
 de notificaties niet door de afdeling zelf worden afgehandeld. De voorkeur (vanuit de verpleegafdeling) gaat hierbij uit naar 

een tussenpersoon die wanneer nodig contact kan opnemen met de verpleegafdeling: Deze “tussenpersoon” werd gevonden 
in de vorm van het monitoringcentrum van het JBZ. 

Verder is er afgesproken dat: 
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 voor deze pilot een reactietijd (tussen het binnenkomen van en notificatie en het afhandelen daarvan) van 1 uur voldoende is; 
 er alleen gemonitord wordt gedurende de openingstijden van het monitoringcentrum en  
 de medewerkers scholing zullen krijgen over het gebruik van de safety net oplossing. 

Tijdens de introductie van het meetsysteem voor deze pilot zullen de notificaties (afkomstig uit de vitale parameters) vrij ruim ingesteld 
worden (vergelijkbaar met het EWS). De antwoorden op de vragenlijsten worden in dit geval leidend, d.w.z. afwijkende antwoorden leiden 
direct tot notificaties. In latere stadia kan worden gekeken naar complexere methodes, bijvoorbeeld gradiënten in vitale parameters of 
standaard geleverde algoritmes om achteruitgang te voorspellen. In het geval van Masimo is het de Halo algoritme (Masimo - Halo ION), 
dat verschillende continue signalen combineert tot een index tussen 1 (normaal) en 100 (verslechtering). 

4.3.3. Risicoanalyse - Fase III 
Ook voor deze pilot zijn risicoanalyses voor het concept Fase III uitgevoerd op het gebied van medische technologie en informatie 
technologie (zie Bijlage 7). De bevindingen zijn vergelijkbaar met die van fase II. 

4.3.4. Implementatie 
Deze pilot is nog niet van start gegaan: momenteel worden contracten afgesloten met Masimo voor de levering van de sensoren, diensten 
en dataverwerking. Tevens wordt de informatie richting de patiënt voorbereid. De bedoeling is dat in juli 2021 deze pilot van start kan 
gaan; de huidige projectleider zal dit na het afronden van zijn QME ontwerpproject nog verder begeleiden en t.z.t. overdragen. Daarnaast 
wordt het dossier voor de METC aanvraag (Fases IV-VI) alvast voorbereid. 
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4.4. Verificatie - Fases II en III 
Bij iedere fase wordt er gekeken of er aan de eisen voor bijbehorende concept ontwerp is voldaan (Groen = voldaan, oranje= nog onbekend, rood = niet voldaan). Dit is voor de fases II en III inmiddels uitgevoerd (voor fase III nog niet 
alles is bekend). Daar waar het concept ontwerp niet aan de eisen voldeed, is er in overleg met de eindgebruiker een alternatief voorgesteld. 

Opmerking: in de tabellen hieronder wordt de verificatie geleverd voor de hoofdfuncties (3.6.2) en de functionele eisen(3.6.3) van het betreffende concept ontwerp: Voor een overzicht m.b.t. alle (functionele en technische) eisen zie 
Bijlage 5 

Tabel 7. Verificatie hoofdfuncties 

Hoofdfunctie Fase  II – Dubbele monitoring zonder notificaties Fase III - Dubbele monitoring met notificaties Relatie tot functionele eis nr. (Zie Bijlage 3) 

1. Mogelijkheden om vragenlijsten digitaal af te nemen. Voldaan 

Luscii app is gebruikt voor het afnemen van vragenlijsten 

Nog onbekend.  

Systeem is nog niet in huis of getest 

1.5, 1.6, 1.7 

2. Mogelijkheden om continu hartslag, 
ademhalingsfrequentie, temperatuur en beweging te 
meten. 

Niet voldaan 

Systeem meet hartslag, ademhalingsfrequentie en beweging, 
maar geen temperatuur. 

Niet voldaan 

Systeem meet hartslag, ademhalingsfrequentie en temperatuur, 
maar geen beweging. Voor nu is dit akkoord (in de toekomst 
worden beweging en temperatuur met een pleister gemeten) 

1.11, 1.12, 1.13, 1.14 

3. Mogelijkheden om notificaties te genereren door vitale 
parameters en antwoorden op vragenlijsten te 
combineren. 

Niet voldaan 

Twee verschillende systemen gebruikt voor het meten van vitale 
parameters en het afnemen van vragenlijsten. 

Nog onbekend 

Systeem is op basis hiervan geselecteerd, maar is nog niet in huis. 

1.9, .18, 1.14, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 

4. Mogelijkheden om de instellingen van de notificaties 
aan te passen. 

Niet voldaan. 

Instellingen m.b.t. notificaties kunnen in overleg met Luscii worden 
aangepast, echter niet de tijdstippen voor herinneringen of het 
aantal herinneringen per dag. 

Nog onbekend 

In theorie kan het wel met dit systeem, echter is het nog niet in 
huis en dus niet getest. 

1.8, 1.18, 4.9 

5. Minimaal vier dagen monitoringsduur. Niet voldaan 

Batterijduur van Byteflies sensoren is ongeveer 2 dagen. Akkoord 
voor fase II 

Nog onbekend 

Systeem kan in theorie 4 dagen meten. Dit is nog niet getest. 

1.3, 4.1 

6. Sensoren moeten draagbaar zijn. Voldaan 

Byteflies sensoren zijn pleisters die op de borst worden 
aangebracht. 

Voldaan 

Masimo sensoren zijn pleisters en worden op pols, vinger en borst 
gedragen. 

2.1, 2.2, 2.4 

7. Mogelijkheid om te douchen terwijl de sensoren 
aangesloten zijn (of deze tijdelijk te verwijderen). 

Voldaan 

Sensor dots van Byteflies kunnen worden verwijderd tijdens het 
douchen en later opnieuw worden aangebracht. 

Voldaan 

Volgens de specificaties kunnen de sensoren tijdens het douchen 
worden gedragen 

2.3, 5.2 
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Tabel 8. Verificatie functionele eisen voor fase II en III 

Beschrijving en gewenste niveau eindproduct Bereikte niveau fase II – Dubbele monitoring zonder notificaties Bereikte niveau fase III - Dubbele monitoring met notificaties 

1. Functionele eisen 

1.1. Het systeem moet patiënten en verpleegkundigen beperkt belasten  

De tijd nodig om het systeem in gebruik te nemen zal kleiner zijn dan 10 min (incl. 
voorbereidingen). 

Moet 

Voldaan: installatie van de app en het aanbrengen van pleister kan onder de 10 
minuten worden gedaan. 

Moet 

Nog onbekend: systeem is nog niet in huis. 

1.2. Patiënt moet op voorhand worden aangemeld door behandelaar 

Behandelaar schrijft thuismonitor voor 

Moet 

Voldaan: Voor deelname aan pilot benadert hoofdbehandelaar patiënten, de 
projectleider voorziet patiënt van uitleg en vraagt om toestemming 

Moet 

Voor deelname aan pilot benadert hoofdbehandelaar patiënten, de 
projectleider voorziet patiënt van uitleg en vraag om toestemming 

1.3. Sensor moet voor de duur van de opnames niet tussentijds worden opgeladen 

Om patiënt niet te belasten met extra handelingen 

Kan 

Niet voldaan: Batterijduur bedraagt +/- 2 dagen. In overleg met eindgebruiker 
(chirurg) akkoord gegeven om iedere dag de sensor te verwisselen.. 

Kan 

Voldaan: sensoren van Masimo hebben een batterijduur van 4 dagen. 

1.4. Sensor moet snel patiënten geplaatst kunnen worden 

De tijd nodig om het systeem te plaatsen zal kleiner zijn dan 5 min 

Kan 

Voldaan: pleister kan binnen een paar minuten worden geplaatst.. 

Kan 

Nog onbekend: sensor nog niet in huis. 

1.5. Het systeem moet vragenlijsten digitaal afnemen 

Zodat patiënten op afstand kunnen worden gevolgd. 

Zou kunnen 

Voldaan: app van Luscii is in staat om dit te doen 

Moet 

Voldaan: Masimo Safety Net oplossing is in staat om vragenlijsten af te 
nemen 

1.6. Methode om vragenlijsten af te nemen moet laagdrempelig zijn 

Om ervoor te zorgen dat patiënten de vragen begrijpen en correct invullen 

Kan 

Voldaan: voor de pilots getoetst bij collega’s en eindgebruiker. 

Moet 

Nog onbekend: systeem nog niet in huis 

1.7. Methode om digitale vragenlijsten af te nemen moet toegankelijk zijn 

Zodat patiënten het zelf kunnen makkelijk kunnen downloaden/gebruiken. Bijv: apple 
store, google play store of MS forms. 

Moet 

Voldaan: Luscii app is beschikbaar op apple en google store 

Moet 

Voldaan: Safety Net App beschikbaar op apple en google store  

1.8. Het systeem moet het mogelijk maken om de tijden waarop vragen worden gesteld in te 
stellen 

Zodat patiënten herinneringen ontvangen en de vragen antwoorden op momenten dat 
voor ze het beste uitkomt (behandeling op maat) 

Zou kunnen 

Niet voldaan: is niet mogelijk met Luscii. Kan in de toekomst als extra feature 
worden aangevraagd. 

Moet 

Voldaan: tijden zijn in te stellen via de safety net oplossing 

1.9. Het systeem moet in staat zijn om continue vitale parameters te meten 

Zodat er op afwijkende trends kan worden gereageerd 

Moet 

Voldaan: Byteflies sensoren meten ruwe data 

Moet 

Voldaan: Masimo sensoren meten iedere minuut een nieuwe waarde 

1.10. Het systeem zou in staat kunnen zijn om ruwe data te meten 

Niet per se nodig gegeven dat de vitale parameters betrouwbaar worden verzameld 

Kan 

Voldaan: Byteflies sensoren meten ruwe data:  

Zou kunnen 

Niet voldaan: niet mogelijk 

1.11. Het systeem moet in staat zijn om hartfrequentie te meten Kan Moet 
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Om afwijkende trends tijdig te detecteren. Voorspellend volgens Aziz en Stearns [19], [20] Voldaan: algoritmes van Byteflies kunnen worden gebruikt om hartfrequentie 
achteraf te bepalen 

Voldaan: zie handleiding Masimo. 

1.12. Het systeem moet in staat zijn om temperatuur te meten 

Om afwijkende trends tijdig te detecteren. Om afwijkende trends tijdig te detecteren. 
Voorspellend volgens Aziz en Stearns [19], [20] 

Kan 

Niet voldaan: Byteflies heeft geen temperatuursensor. Wel is er een oor 
thermometer toegevoegd zodat patiënten zelf temperatuur metingen kunnen 
uitvoeren 

Moet 

Voldaan: systeem kan continue trends op verschillende manieren 
weergeven 

1.13. Het systeem moet in staat zijn om ademhalingsfrequentie te meten 

Om afwijkende trends tijdig te detecteren. Om afwijkende trends tijdig te detecteren. 
Voorspellend volgens Aziz en Stearns [19], [20] 

Kan 

Voldaan:. Byteflies sensoren meten ademhalingsfrequentie 

Moet 

Voldaan: systeem kan continue trends op verschillende manieren 
weergeven 

1.14. Het systeem moet in staat zijn om beweging te meten 

Om afwijkende trends tijdig te detecteren. In dit geval, weinig activiteit, of wisselen van 
houding. 

Kan 

Voldaan: ruwe accelerometer signalen en .activiteit worden door Byteflies 
gemeten 

Moet 

Niet voldaan: op het moment 2 pleisters nodig om temperatuur en 
beweging te meten. In de toekomst worden deze gecombineerd in een 
product. Voor pilot is er besloten in overleg met eindgebruiker om 
alleen temperatuur te meten en later de nieuwe sensoren. 

1.15. Het systeem zou in staat kunnen zijn om bloeddruk te meten 

Om afwijkende trends tijdig te detecteren. Zou fijn zijn, maar niet per se nodig. 

Zou kunnen 

Niet voldaan: niet per se nodig voor colorectale patiënten  

Zou kunnen 

Niet voldaan: niet per se nodig voor colorectale patiënten. 

1.16. Het systeem zou in staat kunnen zijn om SPO2 te meten 

Om afwijkende trends tijdig te detecteren. Om afwijkende trends tijdig te detecteren. Zou 
fijn zijn, maar niet per se nodig. 

Zou kunnen 

Niet voldaan: niet per se nodig voor colorectale patiënten  

Zou kunnen 

Voldaan: mogelijk met de sensoren van Masimo 

1.17. Het systeem moet data real-time overdragen 

Om over actuele informatie te kunnen beschikken en notificaties te genereren 

Zou kunnen 

Niet voldaan: Niet nodig voor deze fase. Data wordt achteraf geanalyseerd 

Moet 

Voldaan: mogelijk met systeem van Masimo 

1.18. Het systeem moet notificaties genereren 

Om tijdig achteruitgang te voorspellen en actie te ondernemen 

Zal niet 

Niet voldaan: Niet nodig voor deze fase. Data wordt achteraf geanalyseerd 

Moet 

Voldaan: notificaties worden door het monitoringcentrum afgehandeld. 

1.19. Het systeem moet notificaties en trends op een centrale plek weergeven 

Zodat het toegankelijk is voor zorgverleners en de juiste zorg op afstand wordt geleverd 

Zal niet 

Niet voldaan: Niet nodig voor deze fase. Data wordt achteraf geanalyseerd 

Moet 

Voldaan: notificaties worden door het monitoringcentrum afgehandeld 

1.20. Het systeem moet informatie uit vitale parameters en digitale vragen lijsten kunnen 
combineren om notificaties te genereren. 

Om “hybride” en relevante notificaties in te bouwen. 

Zal niet 

Niet voldaan: Niet nodig voor deze fase. Data wordt achteraf geanalyseerd 

Moet 

Voldaan: mogelijk met de oplossing van Masimo 

1.21. Het systeem kan feedback aan de patiënt geven 

Om patiënten een gevoel van rust te geven 

Zal niet 

Niet voldaan: Niet nodig voor deze fase. Data wordt achteraf geanalyseerd 

Kan 

Niet voldaan: op verzoek van de afdeling uitgeschakeld voor deze fase 

1.22. Het systeem moet de verpleging kunnen melden als het niet correct functioneert Zal niet 

Niet voldaan: Niet nodig voor deze fase. Data wordt achteraf geanalyseerd 

Moet 
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Zodat er gereageerd kan worden wanneer “actieve patiënten” niet zichtbaar zijn. Bijv. 
batterij is leeg. 

Voldaan: systeem geeft verschillende meldingen door (signaal 
kwaliteit, geen data). 

1.23. Het systeem moet eenvoudig te stoppen zijn 

Om patiënten niet te belasten met complexe handelingen 

Moet 

Voldaan: De meting stopt automatisch wanneer pleister wordt verwijderd. 

Moet 

Voldaan: bij het verwijderen van het systeem stopt de metingen 
automatisch 

1.24. Sensor moet eenvoudig te verwijderen zijn 

Om patiënten niet te belasten met complexe/pijnlijke handelingen 

Moet 

Voldaan: Dit is vergelijkbaar met het verwijderen van en standaard pleister 

Moet 

Voldaan: Dit is uitgeprobeerd bij bezoek van leverancier 

1.25. Het systeem moet na iedere meting alle data uit de sensoren verwijderen 

Om privacy te kunnen waarborgen 

Moet 

Voldaan: Service overeenkomst en verwerkersovereenkomst zijn afgesloten 
met leverancier 

Moet 

Voldaan: Sensoren worden aan een account gekoppeld, daarna 
losgekoppeld. 

1.26. Sensoren moeten na gebruik gereinigd kunnen worden met incidin oxyfoam 

Alleen van toepassing wanneer ze hergebruik worden. Incidin oxyfoam is huistandaard in 
het JBZ 

Moet 

Voldaan: reinigingsmethode is bevestigd door leverancier 

Moet 

Voldaan: Pleister zijn eenmalig gebruikt. Chip is eenvoudig te reinigen 
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4.5. Advies voor voorbereidingen en implementatie – Fases IV t/m VI 
Op basis van de bevindingen uit Fases I, II en II kan geconcludeerd worden dat het generieke ontwerp - dat in 4.1 geïntroduceerd is (zie 
Figuur 10) - in potentie verder kan worden uitgewerkt tot een adequaat thuismonitoring systeem voor de colorectale patiënten van JBZ. 
Als advies voor de Fases IV-VII kan het volgende worden meegegeven: 

4.5.1. Van generiek thuismonitoring systeem naar concrete implementatie 
Met de keuze voor de Safety Net oplossing van Masimo is er in iedere geval op een betaalbare manier een traject ingezet om de 
toegevoegde waarde van continue monitoring na colorectale chirurgie aan te tonen. Voor andere toepassingen heeft Masimo aangegeven 
ook andere devices te willen koppelen, maar daarvoor is men dan afhankelijk (net als Luscii voor discrete toepassingen) van partijen die 
API’s voor hun producten willen openstellen.  

Voor het algoritme om achteruitgang van patiënten te voorspellen, beschikt Masimo over de Halo 
(https://www.masimo.com/products/hospital-automation/surveillance/halo/): een gepersonaliseerde continue score, waarmee 
verschillende trend data worden gecombineerd om notificaties te genereren.  

Het advies is verder om voorlopig de ontwikkelingen te blijven volgen en daar waar mogelijk de samenwerking aan te gaan relevante 
partijen zoals Masimo zelf of Radboudumc.  

4.5.2. Afhandelen van notificaties 
Gedurende het gehele project is tot op heden het afhandelen van notificaties een punt van discussie geweest. Er zijn namelijk 
verschillende manier om de notificaties als gevolg van afwijkingen af te handelen: 

a) Patiënt handelt notificaties zelf af 
Hier ging de voorkeur van de eindgebruiker in eerste instantie naartoe. Het bevordert zelfregie bij patiënten en beperkt 
personele kosten. Aan de andere kant is een cruciale vraag rondom verantwoordelijkheid of een patiënt werkelijk ontslagen 
is of dat zijn behandeling thuis verder voortgezet wordt.. Voor fase III kiest het JBZ in ieder geval voor de tweede optie en  blijft 
de hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor de behandeling, ongeacht of een patiënt het systeem goed gebruikt of niet. Naar 
alle waarschijnlijkheid zal het JBZ ook dit standpunt innemen bij de inrichting van Fase IV t/m VI, dus ook voor de pilots in de 
(nagebootste) thuissituatie. 
 

b) Notificaties worden door de verpleegafdeling afgehandeld 
In het huidige zorgpad kunnen patiënten die ontslagen zijn bij problemen contact opnemen met de polikliniek chirurgie of de 
verpleegkundig specialist. Een vergelijkbaar constructie is denkbaar, maar dan eentje waarbij de notificaties worden 
afgehandeld door de verpleegafdeling zelf. Dit vraagt wel om het vrijplannen van medewerkers  van die afdeling voor deze 
doeleinden. 
 

c) Notificaties worden centraal afgehandeld (verantwoordelijkheid ligt bij de hoofdbehandelaar) 
Enige tijd geleden is een centraal monitorcentrum van het JBZ ingericht om chronische patiënten op afstand te begeleiden. 
Het monitoringcentrum is een “digitale verpleegafdeling”, verdeeld in verschillende clusters met ieder een ander specialisme 
(hart, long, covid, IBD, enz...). Een mogelijkheid is dat het continu monitoren van colorectale patiënten op afstand wordt 
toegevoegd aan deze werkzaamheden van het monitorcentrum. Voor het uitvoeren van de pilots staat het monitorcentrum 
open voor fase III en er was genoeg capaciteit beschikbaar. De voorwaarden zijn wel dat 

 er alleen gemonitord kan worden tijdens de openingstijden van het monitoringcentrum (08.00-20.00),  
 dat de responstijd maximaal een uur bedraagt en 
 dat er instructies en scholing wordt geregeld voor de medewerkers. 

 
d) Notificaties worden centraal afgehandeld (verantwoordelijkheid ligt bij de huisarts) 

Een vergelijkbare constructie bestaat uit het monitoren van patiënten via het monitorcentrum, maar dan onder 
verantwoordelijkheid van huisartsen. De samenwerking met huisartsen uit de regio is één van de speerpunten waar het JBZ 
op strategisch niveau op inzet. Een dergelijke constructie is recent in gang gezet voor het begeleiden van covid patiënten. De 
resultaten zijn tot dusverre erg positief. Wel moeten er op juridisch, financieel en organisatorisch niveau concretere afspraken 
worden gemaakt. 
 
Voor op de korte termijn, zeker m.b.t. de nog uit te voeren pilots maar wellicht ook nog bij de uiteindelijke implementatie van 
dit thuismonitoring systeem, is het advies om de notificaties centraal af te handelen via het monitoringcentrum onder 
verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar (c). Op langere termijn, wanneer het ziekenhuis een visie heeft van hoe de 
zorg van de toekomst uitziet, is het wellicht interessant om de samenwerking met huisartsen te overwegen. 
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4.5.3. Aangepaste fasering van de overige pilots 
In het begin werden de zes fases voor dit project voorgesteld. Afhankelijk van de resultaten van de testen uit fase III (dubbele monitoring 
met notificaties) kan men overwegen om fases IV (enkele monitoring met notificaties) en V (fictieve ontslag) over te slaan. Na overleg 
met de verpleging blijkt nl. dat volgens hen fase IV praktisch onhaalbaar is: de verpleging kan immers niet een patiënt negeren als hij/zij 
op de afdeling opgenomen is, en bovendien zal een patiënt eerder het alarmeringssysteem van het ziekenhuis gebruiken dan het systeem 
zoals voorgesteld in dit ontwerp. Hetzelfde geldt in principe ook voor fase V. 

Op advies van juridische zaken zal fase VI (eerste pilot met patiënten in thuissituatie) derhalve worden uitgevoerd als onderdeel van een 
klinische studie. Inmiddels is het duidelijk geworden dat een arts-onderzoeker het projectteam komt versterken en deze klinische studie 
fulltime zal gaan uitvoeren. Hierdoor kunnen patiënten in deze fase intensiever worden begeleid (voornamelijk "op afstand" dus).. De 
risico’s kunnen eventueel nog meer worden beperkt. Bijvoorbeeld door in het onderzoeksprotocol als exclusiecriterium een maximale 
woonafstand tot het ziekenhuis op te nemen, zodat, móchten zich complicaties voordoen, de betreffende patiënt zich al in de buurt van 
het ziekenhuis bevindt (kortere reistijd). 

Tijdens fase III is er al begonnen met de voorbereiding voor de METC aanvraag. Om onnodig tijd verlies te voorkomen is het advies om het 
dossier tijdig aan te bieden voor toetsing. 

4.5.4. Verdere implementatie en validatie van het ontwerp 
Het doel van het dit project was het ontwerp van een thuismonitoring systeem waarmee het moet mogelijk moet zijn om de opnameduur 
na colorectale chirurgie op een veilige manier te reduceren. Op dit moment is het nog te vroeg om al iets te kunnen zeggen over of - met 
het ontworpen monitoring systeem - dit doel succesvol behaald kan worden. 

Wel is duidelijk dat, in het geval van een monitoringsysteem zoals voorgesteld in dit ontwerp, het ziekenhuis verantwoordelijk is voor de 
informatieketen. Er dient hierbij verder gekeken te worden dan alleen naar de technische keten: het is immers ook belangrijk om na te 
gaan hoe het monitoringsysteem in de praktijk gebruikt wordt. Het is tevens belangrijk dat, vanaf het moment dat het systeem 
convergeert naar de gewenste eindoplossing, deze getoetst wordt op de architectuurprincipes van het ziekenhuis. Voor nu is dat nog niet 
zo relevant, omdat het systeem in de pilots onafhankelijk van het ziekenhuis zal draaien en alleen componenten van Masimo worden 
gebruikt. 

Op basis van literatuur blijkt dat de grootste uitdagingen liggen aan de kant van de mensen (of het veranderen daarvan) en niet zozeer 
aan de techniek. Dit beeld werd bevestigd tijdens gesprekken met andere zorginstellingen in Nederland. Er moet in ieder geval genoeg 
aandacht worden besteed aan de informatievoorziening richting patiënten en zorgverleners. Van belang daarbij is  dat thuisherstel een 
mogelijkheid is (geen verplichting), dat het duidelijk is wat er van patiënten en zorgverleners verwacht wordt en de ze de juiste 
ondersteunende middelen ter beschikking hebben. 

In de leidraad Nieuwe Interventies in de Klinische Praktijk [40] wordt er een stappenplan beschreven voor de introductie van nieuwe 
interventies in het zorgproces, wat thuismonitoring van colorectale patiënten in principe is. Door deze stappenplan te volgen, in 
combinatie met de lessen uit fase V (Thuismonitoring, enkele monitoring met notificaties) kan er een robuuste basis worden gelegd voor 
een succesvolle implementatie van het eindontwerp. 

4.6. Risicoprofielen bij colorectale patiënten 
Eén van de voorwaarden om thuisherstel na colorectale chirurgie aan te bieden is dat het veilig kan. De kansen op complicaties vóór de 
operatie voorspellen is één manier om risico’s te beperken. Voor het voorspellen van complicaties ná (colorectale) operaties zijn er nog 
geen commercieel verkrijgbare oplossingen gevonden. In dit hoofdstuk wordt er een voorstel gedaan om zelf profielen af te leiden voor 
“geschikte” (=verminderde kans op complicaties) en “ongeschikte” (=verhoogde kans op complicaties) patiënten voor thuisherstel. 

4.6.1. Voorstel voor voorspellen risicoprofielen 
De aanpak die in dit project is voorgesteld om de risicoprofielen van de geopereerde patiënten te voorspellen is vergelijkbaar met dat 
wat door Soguero et al is voorgesteld [38]. Daar wordt een machine learning model gebruikt om naadlekkages te voorspellen. Het model 
maakt gebruikt van gecombineerde niet-lineaire kernels voor de classificaties. De input data bestaat uit vrije tekst data uit 
patiëntendossiers, lab uitslagen en vitale parameters verzameld vóór de operatie. De outputvector bestaat uit twee klassen: naadlekkage 
of geen naadlekkage. 

In het nieuwe voorstel  voor dit project wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de types complicaties: naadlekkage is een belangrijke 
complicatie, maar niet de enige, vandaar het voorstel om het uit te breiden naar zowel chirurgische als niet chirurgische complicaties. 
Het doel is allereerst om na te gaan of dergelijke machine learning modellen enige voorspellende waarde hebben en of ze specialisten 
kunnen ondersteunen in hun beslissingen. 

Opmerking: in paragraaf 4.6.3 worden de machine learning modellen beschreven. Deze zijn puur ter verkenning afgeleid en mogen niet 
op patiënten worden gebruikt. Modellen moeten klinisch gevalideerd worden. 
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4.6.2. Datasets voor machine learning modellen 
De eerste dataset werd verkregen vanuit de verpleegafdeling chirurgie. Daar werd onderzoek gedaan naar de effecten van prehabilitatie 
na colorectale chirurgie waardoor ze al over een gestructureerde en gevalideerde dataset beschikten. Het bestaat uit ongeveer 600 
(geanonimiseerde) patiënten die tussen 2017-2020 in het JBZ zijn geopereerd. 

In tegenstelling tot Soguero et al. ontbreken hier vrije tekst uit patiëntendossiers, vitale parameters of lab uitslagen. De dataset werd 
gevormd door 57 parameters. Na selectie werden alleen parameters overgenomen die voor de operatie bekend waren, dat resulteerde 
in 32 parameters (zoals ASA scores, BMI, leeftijd, type tumor, type operatie, enz...). Hoewel de inputdata niet te vergelijken is met het 
voorstel van Soguero, is de aanname dat de geselecteerde parameters impliciet worden overgenomen vanuit de vrije teksten uit 
patiëntendossiers en dat dit dus een prima startpunt is voor de verkenning. 

4.6.3. Verkenning met machine learning modellen  
De machine learning modellen die in deze verkenning zijn gebruikt werden in python 3.7 ontwikkeld. De scikit learn modules 
(https://scikit-learn.org/stable/ ), versie 0.24, zijn gebruikt voor import, processing, trainen en testen van modellen. De bewerkingsketen 
is weergegeven in Figuur 19. Overige code en de datasets zijn te vinden in het projectmap. 

Ontbrekende numerieke parameters zijn ingevuld door de mediaan te nemen van de gehele populatie. Alle numerieke waarden worden 
vervolgens genormaliseerd door de gemiddelde waarde van de populatie af te trekken en door de standaard deviatie te delen. Voor 
categorische parameters geldt dat ontbrekende gegevens zijn vervangen door de meest voorkomende categorie. Daarna zijn de vectoren 
gecodeerd volgens de one hot encode methode (er worden net zoveel nieuwe vectoren gecreëerd als categorieën, de nieuwe vectoren 
krijgen een 1 als de betreffende categorie van toepassing is en 0 voor alle andere.). 

Er is een input matrix (voorspellende parameters) en een target vector (wel/geen complicatie) gecreëerd. Deze zijn in een 
trainingsdataset (75 %) en een testdataset (25 %) opgesplitst. Verschillende modellen zijn getraind, geoptimaliseerd en gevalideerd op 
basis van de trainingsdataset. De data set is vervolgens aan het model aangeboden om de performance af te leiden. 

4.6.4. Voorlopige resultaten en implicaties 
Verschillende machine learning modellen zijn getest, de resultaten van de top 3 modellen worden in Tabel 9 gepresenteerd samen met 
een “Dummy classifier”, die als baseline wordt geberuikt. Met de gebruikte dataset de hoogste Area Under the Curve is rond 0.7, wat 
significant lager is dan de resultaten van Soguero et al. (AUC = 0.9). Voor een eerste iteratie is het zeker niet slecht, gezien het feit dat 
alle vrije tekst uit patiëntendossiers (belangrijkste input voor het model) en vitale parameters nog niet in het model zijn verwerkt. 

Tabel 9. Performancematrix. AUC= area under the curve, Tn = true negatives, Fp = false positives, Fn = false negatives, Tp = true positives. 

Scikit Learn model Nauwkeurigheid AUC Tn Fp Fn Tp 

Dummy classifier 0.69 0.50 0.69 0.0 0.30 0.0 

Gradient boosting 0.77 0.67 0.64 0.05 0.17 0.13 

Random forest 0.76 0.66 0.64 0.04 0.18 0.11 

K-NN 0.68 0.55 0.60 0.08 0.23 0.07 

 

Er is duidelijk ruimte voor verbetering, vooral wat false negatives (model voorspeelt geen complicatie, terwijl complicaties optreden) 
betreft. Dat betekent dat patiënten onterecht naar huis kunnen worden gestuurd, wat erger is dan onterecht patiënten in het ziekenhuis 
houden (false positives). Om het model als klinisch relevant te kunnen beschouwen, worden de volgende aanpassingen voorgesteld: 

 Uitbreiding van de dataset met perioperatieve (OK duur, bloedverlies, vochttoediening) en eerste postoperatieve dag data (EWS 
scores, vitale parameters, pijnscores, misselijkheid) 

 Uitbreiding van de dataset met vrije tekst uit patiëntendossiers en verpleegkundige diagnoses. 
 Uitbreiding van de dataset met patiënten uit andere centra. Om de modellen te verbeteren en te valideren. 

Als het gaat om het daadwerkelijk toepassen van dit soort voorspellende modellen ter ondersteuning in de klinische praktijk liggen de 

grootste uitdagingen overigens ergens anders. Dergelijke modellen (software) vallen namelijk onder de definitie van medische 

hulpmiddelen. Dit houdt in dat ze aan de verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen moeten voldoen. Hier zijn 

verschillende opties mogelijk: 

 Toepassing zonder CE markering: als het JBZ aan de voorwaarden van artikel 5.5 voldoet, mag het model zonder CE markering 

worden toegepast. Belangrijkste voorwaarden zijn dat het alleen in het JBZ mag worden toegepast en de applicatie onder een 

kwaliteitsmanagementsysteem wordt ontwikkeld en beheerd en aan alle eisen uit de MDR voldoet wat betreft prestatie en 

veiligheid. 
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 Toepassing met CE markering: als bovenstaande niet van toepassing is, dan wordt het JBZ (mede)ontwikkelaar van de 

applicatie. Dan mag de applicatie ook met andere partijen worden gedeeld.
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Figuur 19. Procesketen machine learning modellen voor het voorspellen van risicoprofielen 
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5. Conclusies 
In dit ontwerpproject is er een systeem ontworpen om patiënten thuis te monitoren na colorectale chirurgie. Het ontwerp is specifiek 
afgestemd op colorectale patiënten en de afdeling chirurgie (incl. de hoofdbehandelaar). Het resultaat van dit ontwerpproject is een 
ontwerp dat gebaseerd is op een tot op heden unieke aanpak, namelijk de combinatie van:  

 het betrouwbaar inschatten van de kans op complicaties a.d.h.v. machine learning modellen gebaseerd op pre-, peri- en 
postoperatieve patiëntdata (vóór ontslag uit het ziekenhuis). 

 het tijdig voorspellen van (eventuele) achteruitgang door patiënten (met kleine kans op complicaties) op afstand continu te 
monitoren a.d.h.v. data afkomstig uit “slimme sensoren” en digitale vragenlijsten. (ná ontslag in de thuisomgeving). 

Het ontworpen systeem is in een eerste versie (concept ontwerp Fase II) geïmplementeerd, getest en geëvalueerd in een eerste pilot in 
het JBZ (4.2); tevens zijn voorbereidingen getroffen voor implementatie van een tweede versie (concept ontwerp Fase II) in een tweede 
pilot in JBZ (4.3) en zijn adviezen gegeven voor verdere implementatie (4.5). Op basis van de bevindingen uit Fases I, II en II kan 
geconcludeerd worden dat het generieke ontwerp - dat in 4.1.2 geïntroduceerd is - in potentie verder kan worden uitgewerkt tot een 
adequaat thuismonitoring systeem voor colorectale patiënten van JBZ. Daarmee zou het dan uiteindelijk kunnen leiden tot een voor 
sommige patiënten betere behandeling en optimaal gebruik van beschikbare ziekenhuiscapaciteit. 

Om de kracht van bovengenoemde combinatie voor het generieke ontwerp (op een veilige manier) te bewijzen is er een gefaseerd plan 
van implementatie, testen en verder ontwikkelen uitgewerkt en opgestart. Bij de achtereenvolgende fases neemt de complexiteit (m.b.t. 
de implementatie en toetsing) toe, terwijl de "afstand" tot de eindoplossing afneemt. De beschikbare tijd voor dit ontwerpproject was 
helaas te kort om tot implementatie (en toetsing) van het ontworpen systeem in thuissituatie (eindoplossing) te komen. Van de zes fases 
zijn - door (corona)omstandigheden - alleen fases I en II  uitgevoerd en afgerond en is fase III voorbereid: 

 Fase I: verkenning, resulterend in generiek ontwerp; 
 Fase II: pilot met dubbele monitoring in het JBZ (nog zonder notificaties); 
 Fase III: pilot in het JBZ, met dubbele monitoring en notificaties. 

Tot het ontwerp-dossier behoren, naast de resultaten van de bovengenoemde fases, verder tevens de volgende deel-producten 
(deliverables, zie 2.5):: 

 DEL-1 Business case 
Er zijn machine learning modellen ontwikkeld en getest om de kans op complicaties na colorectale chirurgie te kunnen 
voorspellen (H 4). De resultaten laten zien dat met de huidige datasets de ontwikkelde machine learning modellen nog 
onvoldoende klinische relevantie hebben. Als de performance verbetert, kan het model niet alleen van belang zijn om 
patiënten te selecteren voor thuismonitoring, maar ook om inzichten te krijgen in de hoog risicopatiënten die in het ziekenhuis 
verblijven. 
 

 DEL-2 Profiel geschikte colorectale patiënten voor monitoring op afstand 
Er zijn machine learning modellen ontwikkeld en getest om de kans op complicaties na colorectale chirurgie te kunnen 
voorspellen (H 4). De resultaten laten zien dat met de huidige datasets de machine learning modellen nog niet klinisch relevant 
zijn voor verdere implementatie. Er zijn adviezen gegeven voor verdere verbetering van de modellen. Bij een verbeterde 
performance, kunnen deze modellen niet alleen van belang zijn om patiënten te selecteren voor thuismonitoring, maar ook 
om meer inzicht te krijgen in de hoog risicopatiënten die in het ziekenhuis verblijven. 
 

 DEL-3 “Proof-of-concept” van het ontworpen systeem voor thuismonitoring na colorectale chirurgie 
Er is een eerste 'Proof-of-concept' aangetoond in de eerste pilot in het JBZ met het (vereenvoudigde) concept ontwerp voor 
Fase II (4.2); tevens zijn er concrete voorbereidingen getroffen voor een tweede pilot met een verder uitgewerkt concept 
ontwerp voor Fase III (4.3). Mede door o.a. uitstel van colorectale operaties in het afgelopen jaar (i.v.m. Covid-19) is het helaas 
niet mogelijk gebleken om meer pilots uit te voeren in de verschillende geplande vervolg-fases (en meer patiënten te laten 
deelnemen aan de eerste pilot). 
 

 DEL-4 Advies voor implementatie 
In 4.5 is een advies gegeven voor voorbereidingen en implementatie van Fases IV - VII, met in de laatste Fase VII implementatie 
van het ontworpen systeem in thuissituatie.. 

De eerste resultaten van dit project zijn positief. Op basis van de resultaten uit fases I en II is door het JBZ besloten het project voort te 
zetten. Het project zal - na het oplevering van dit ontwerp - verder in het JBZ worden opgepakt volgens de voorgestelde fasering III-IV-
V-VI (pilot met patiënten in thuissituatie). De toekomst zal moeten uitwijzen of het ontworpen systeem inderdaad geschikt is om de ligduur 
na colorectale chirurgie op een veilige manier te reduceren; dit zal worden gedaan als onderdeel van een klinische studie. 

Daarnaast is het bij iedere fase geprobeerd om zo goed als mogelijk aan de randvoorwaarden voor dit project (2.4) te blijven voldoen: 
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 Organisatie 
Er is een visiedocument opgesteld m.b.t. het beoogd gebruik van continue monitoring in het JBZ. Op basis hiervan is er ook een 
generieke ontwerp voorgesteld, om d.m.v. simpele aanpassingen, het systeem eenvoudig in te zetten voor andere 
toepassingen. 
 

 Zorgproces 
Tot op heden was het doel om het zorgproces zo min mogelijk te verstoren, dit is gelukt. Daarnaast zijn er alternatieven 
voorgesteld voor de afhandeling en escalatie van notificaties, deze zullen in latere fases verder worden uitgezocht. 
 

 Informatie en applicatie 
Het voorgestelde monitoringsysteem is in staat om op afstand data te delen met zorgverleners. Hoewel op dit moment nog niet 
relevant is, kan het systeem in de toekomst gestructureerde data (HL-7) koppelen aan patiëntendossiers.  
 

 Infrastructuur: als patiënten hun eigen smartphone gebruiken, zijn aanpassingen in (fysieke) infrastructuur van het ziekenhuis 
of de thuisomgeving niet van toepassing. 
 

 Wet & regelgeving 
Alle geteste en voorgestelde concepten voldoen aan de huidige wet en regelgeving. In het geval van de nog te ontwikkelen 
algoritmes en modellen alternatieve voorgesteld om hieraan te voldoen. 
 

 Beveiliging 
Alle geteste en voorgestelde concepten zijn van tevoren getoetst en voldoen aan de beveiligingstandaarden van het JBZ. 

Naast bovengenoemde resultaten heeft dit project ook geleid tot bekendheid en nieuwe initiatieven in het JBZ om patiëntenzorg te 
verbeteren d.m.v. continue monitoring (en kustmatige intelligentie).  
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6. Discussie en aanbevelingen 
Het oorspronkelijke doel van dit project was om een systeem te ontwerpen om patiënten thuis te monitoren na colorectale chirurgie. In 
dit hoofdstuk zal een aantal aspecten met de bijbehorende keuzes en gevolgen voor verdere uitrol worden toegelicht. 

6.1. Business case 
In 2.6 is een initiële kosten/baten analyse uitgevoerd: hierbij is een eerste schatting gemaakt van wat de potentiele impact van een 
succesvolle implementatie van de eindoplossing zou kunnen zijn. Hieruit kwam naar voren dat kostenbesparing mogelijk is, maar hoevéél 
kostenbesparing het zou kunnen opleveren is afhankelijk van de kosten om het systeem aan te schaffen, te beheren en te onderhouden.  

In 2.8 (Tabel 2) is weergegeven wat de oorspronkelijke projectplanning was versus de uiteindelijk gerealiseerde projectplanning. Door 
COVID is de reguliere zorg afgeschaald en daardoor ook minder operaties, wat resulteerde in langere doorlooptijd van fase II om voldoende 
patiënten te includeren. Daardoor was het niet mogelijk om fase III binnen de looptijd van dit ontwerpproject af te ronden. Wel vielen de 
voorbereidingen voor deze fase binnen de looptijd. Eén van de “bijkomende effecten” van COVID is dat duidelijk is gebleken dat patiënten 
in ieder geval bereid zijn om sneller naar huis te gaan (natuurlijk ook omdat ze bang waren voor een besmetting) en dat thuismonitoring 
kan bijdragen aan effectiever zorg. 

Het advies is om de resultaten uit de klinische studies (Fase VI) te gebruiken om de business case verder te onderbouwen. Dan wordt het 
als het goed is aan de hand van de patiënt risicoprofielen duidelijk bij hoeveel patiënten thuisherstel in principe mogelijk is, welk concreet 
monitoring systeem (op basis van het generieke ontwerp en de uitkomsten van pilot III) uiteindelijk zal worden ingezet, hoe de notificaties 
worden afgehandeld en hoeveel dagen de ligduurreductie bedraagt. Het is wenselijk om duidelijke eindpunten te definiëren. Deze 
informatie draagt tevens bij aan het onderhandelen bij het ontstaan van zorgproducten nodig voor het vergoeden van thuisherstel. 

Concrete eindpunten -om te bewijzen dat thuisherstel net zo veilig kan zijn als ziekenhuisherstel- zijn bijvoorbeeld complicaties tot 5 
dagen na de operatie, gecompliceerd beloop tot 30 dagen na de operatie of aantal heropnames (t.o.v. van de standaard behandeling). 

Kortom, de financiële aspecten en een mogelijke kostenbesparing met een thuismonitoringsysteem voor colorectale patiënten zijn op het 
moment nog steeds erg lastig in te schatten. Dit heeft verschillende redenen: de kosten gerelateerd aan het monitoringsysteem zijn erg 
afhankelijk van de gekozen oplossingen (per pilot en voor de uiteindelijke implementatie van het definitief gekozen systeem). Van de 
leveranciers van commercieel verkrijgbare systemen (zie Tabel 5) zijn offertes ontvangen waar een verschil in tientallen duizend euro’s 
alleen al in implementatiekosten zit en nog grotere verschillen in de kosten voor de aanschaf van sensoren (40 euro per patiënt tegenover 
500). 

Daarnaast is het tot op heden onduidelijk hoe de afhandeling van de notificaties gaat verlopen en wat het betekent voor de in te zetten 
mankracht. Dit wordt later in dit hoofdstuk behandeld (6.2). Met de huidige in te zetten oplossing is het aannemelijk dat kostenbesparing 
mogelijk is of dat in ieder geval het aanbieden van thuismonitoring niet duurder zal zijn dan de behandeling in het ziekenhuis. 

Op andere aspecten scoort dit project vrij hoog in het JBZ, vooral als het gaat om strategische punten van het JBZ, zoals 'zorg op maat' 
en 'zelfregie' (1.1). Minstens net zo belangrijk is het uitbreiden van innovatieve (kustmatige intelligentie) toepassingen binnen het 
ziekenhuis (2.1): deze zijn tot nu toe vnl. bij imaging uitgevoerd; met dit project wordt een eerste stap gezet in het gebruik van data en 
patronen voor beslissingsondersteunende informatie: 

 voor het bepalen van patiënt risicoprofielen ("laag risico" patiënten mogen dan eerder naar huis, “hoog risico patiënten” 
worden sneller op de afdeling gedetecteerd): 

 voor het voorspellen van mogelijke complicaties na de operatie (zodat er notificaties worden afgegeven). 

6.2. Generiek monitoringsysteem 
In Hoofdstuk 4 is er een generieke constructie voorgesteld voor monitoringtoepassingen in het JBZ. Centraal staat de flexibiliteit van het 
JBZ als het gaat om de te meten (vitale) parameters en te gebruiken sensoren of algoritmes. Idealiter maakt het ziekenhuis gebruik van 
een sensor agnostische platform (zoals bijv. Luscii is voor discrete metingen), maar dan voor hoogfrequente data. Het platform dient als 
verzamelpunt voor alle continue toepassingen in het ziekenhuis.  

Een sensor agnostische platform is voor het JBZ een gewaagde keuze (t.o.v van end-to-end oplossingen afnemen bij een enkele 
leverancier). De onafhankelijkheid van leveranciers gaat gepaard met de tot nu toe beperkte mogelijkheid van zulke platformen om met 
andere devices te koppelen. Tot de start van dit project bestonden deze oplossingen nauwelijks en waren relatief kostbaar om uit te 
proberen. Een jaar later zijn de ontwikkelingen (dankzij COVID) dusdanig snel gegaan dat het aanbod aan sensoren en platforms ook 
explosief is toegenomen. Er zijn inmiddels ook voorbeelden, zoals het Slingeland ziekenhuis, waar een vergelijkbare aanpak wordt 
gevolgd [39]. In het JBZ heeft deze aanpak geleid tot een sensor – platform combinatie die mogelijk zeer geschikt is voor dit ontwerp. 

Als het gaat om de grote belofte van continue monitoring, namelijk het detecteren van afwijkende patronen d.m.v. kunstmatige 
intelligentie zijn we tijdens de eerste fasen van het project afhankelijk van de mogelijkheden van de leverancier. In eerste instantie is 
de logica achter de notificaties beperkt in te stellen. Een andere mogelijkheid is om te evalueren hoe goed de door de leveranciers 
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standaard algoritmes presteren om achteruitgang waar te nemen en of standaard algoritmes voldoende specifiek zijn voor colorectale 
patiënten.  

Het zelf afleiden van een voorspelalgoritme op basis van continue data is een ingewikkelde onderneming wat vraagt om capaciteit en 
voldoende technische kennis voor ontwikkeling en validatie van de algoritmes. Daarnaast, vallen dergelijk algoritmes, net als de 
risicoprofielen, onder de definitie van medische hulpmiddelen en zullen dus ook aan de wettelijke eisen moeten voldoen.  

Met de keuze voor de Safety Net oplossing van Masimo is er in iedere geval op een betaalbare manier een traject ingezet om de 
toegevoegde waarde van continue monitoring na colorectale chirurgie aan te tonen. Voor andere toepassingen heeft Masimo aangegeven 
andere devices te willen koppelen, maar blijven ze afhankelijk (net als Luscii) van partijen die API’s voor hun producten openstellen. Voor 
het algoritme om achteruitgang te voorspellen, beschikt Masimo over de Halo (https://www.masimo.com/products/hospital-
automation/surveillance/halo/), een gepersonaliseerde continue score, waar verschillende trend data wordt gecombineerd om 
notificaties te genereren. Het advies is om voorlopig de ontwikkelingen te blijven volgen en daar waar mogelijk de samenwerking aan te 
gaan relevante partijen zoals Masimo zelf of Radboudumc. 

6.3. Risico profielen 
Er zijn, voor zo ver bekend, nog geen commerciële toepassingen beschikbaar om complicaties te voorspellen na (colorectale) operaties. 
In de verkenningsfase van dit ontwerpproject zijn er een aantal eenvoudige modellen afgeleid. Zoals al eerder in Hoofdstuk 4.6 werd 
toegelicht is de performance van de modellen niet hoog genoeg om klinisch relevant te zijn. Dergelijke modellen kunnen van toegevoegde 
waarde zijn (en dus onderdeel worden van het monitoringsysteem) als het gaat om het voorspellen van complicaties voor een operatie. 
Daarnaast kunnen ze ook relevant zijn om inzichten te krijgen in hoog-risico patiënten die in het ziekenhuis verblijven [13]. Hieronder 
worden er een aantal punten voorgesteld voor verder ontwikkeling en verbeteringen. 

Een belangrijke voorwaarde om de modellen als klinisch relevant te beschouwen is dat ze beter presteren dan de artsen/medisch 
specialisten. Op dit moment is het onbekend hoe goed de medische specialisten van het JBZ in staat zijn om complicaties op voorhand te 
voorspellen. Dit zou eerst uitgezocht moeten worden om een baseline te krijgen en dus eisen te stellen aan dergelijke modellen. Uit de 
literatuur is gebleken dat de voorspellende eigenschappen van medisch specialisten bij naadlekkages beperkt is [13]. 

De verwachting is dat de modellen nauwkeuriger kunnen worden door meer en andere soorten data te gebruiken [38]. Men kan denken 
om de samenwerking aan te gaan met andere ziekenhuizen om de modellen beter te trainen en te valideren. Voorbeelden van andere 
data ter uitbreiding van de modellen zijn vitale parameters, lab uitslagen, peri-en postoperatieve data of vrije tekst uit OK verslagen.  

Het JBZ werkt als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland met een gestructureerd verpleegkundig dossier. Het dossier bestaat uit 
diagnoses en codes, hierdoor zijn gedetailleerde analyses mogelijk. Uit gesprekken met verpleegkundigen blijkt dat zulke modellen niet 
alleen relevant zijn voor de hoofdbehandelaar maar ook voor de mensen op vloer. Ze hebben enthousiast gereageerd op deze 
ontwikkelingen in het JBZ en hebben aangegeven mee te willen denken over de voorspellende modellen zoals bedoeld in dit ontwerp.  

Er zijn voornamelijk 2 redenen waardoor dit nog niet is gebeurd: a) hoge druk op de verpleegafdeling door afschaling van de zorg 
afgelopen jaar b) deze manier van registreren is relatief nieuw en zijn er vragen over hoe consequent de diagnoses worden bijgehouden. 
Er wordt in ieder geval gewerkt aan de bewustwording over het belang van de registraties. 

Er moet ook rekening worden gehouden met ethische aspecten van het gebruik van zulke modellen. Mogelijk wordt data gebruikt die 
gerelateerd is aan de prestaties van medewerkers in het JBZ, voorbeelden kunnen zijn: operateur, hoofdbehandelaar, verpleegkundig 
personeel in relatie tot complicaties. Het ziekenhuis zou beleid moeten ontwikkelen als het gaat om het gebruik van inzichten die 
voortvloeien uit de modellen en het waarborgen van voornamelijk privacy aspecten van patiënten en medewerkers. 

Als laatste, de voorgestelde modellen om risicoprofielen af te leiden na colorectale chirurgie vallen onder de definitie van medische 
hulpmiddelen en moeten voldoen aan verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen. Hoewel er mogelijkheden zijn voor 
het toepassen zonder CE markering, is het niet aan te raden om voor deze optie te kiezen. Net als in het geval waar het ziekenhuis 
fabrikant wordt, de grootste uitdaging is het ontwikkelen en naleven van een kwaliteitsmanagementsysteem.  

De voorkeur gaat uit naar een constructie waar het JBZ opdracht geeft, zonder zelf fabrikant te worden, (of mede-ontwikkelaar wordt) 
voor de ontwikkeling van de applicatie. Voordeel is dat het ziekenhuis de verplichting van fabrikanten niet hoeft na te leven, maar het 
grootste nadeel is dat het kan leiden tot complexe juridische discussies (gebruik van data of verdeling van intellectueel eigendom). 
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7. Reflectie 
7.1. Ontwerpaspecten 
Het uitvoeren van projecten binnen het i-Team van het JBZ vraagt om een pragmatische aanpak. Dat wil zeggen snel stappen maken met 
een oplossing die misschien momenteel niet perfect is, maar in de toekomst wel haalbaar is. Daarom is het enorm belangrijk om de 
vraagstelling vanaf het begin duidelijk te krijgen. Voor dit project was en is de wens nog steeds om de ligduur terug te brengen na 
colorectale chirurgie. Ligduur onder de huidige vier dagen wordt als winst gezien. 

De kunst is en blijft om met onvolledige of onzekere informatie keuzes te durven maken waar wij als projectteam en ziekenhuis 
achterstaan. Het idee is om in te spelen op mogelijk toekomstige ontwikkelingen in plaats van te wachten totdat de ontwikkelingen het 
ziekenhuis hebben ingehaald. Dit is een bijzonder uitdagend proces voor een ingenieur die van nature eerst alles wil uitzoeken, niet direct 
betrokken is bij patiëntenzorg en ook nog eens van buiten het ziekenhuis komt. 

In het geval van dit project is dit vertaald naar een visie rondom continue monitoring JBZ en een dynamisch pakket van eisen. De visie 
was nodig om het ontwerpproject in de context van continue monitoring te plaatsen en zo de toegevoegde waarde van het ontwerpproject 
aan stakeholders te laten zien. De toegevoegde waarde hiervan was vanaf de aanvang van het project duidelijk bij mij en de 
eindgebruiker, maar nog niet bij veel andere stakeholders. Het ontstaan van de visie rondom continue monitoring heeft voor duidelijkheid 
en rust gezorgd bij alle stakeholders.  

Het afleiden van een dynamisch pakket van eisen zorgt voor duidelijkheid voor de tussentijdse oplossingen van  iedere fase; kortom wat 
wordt er nu geleverd en wat kunnen we straks verwachten. Hiermee kan er stapsgewijs richting de stip op de horizon (eindoplossing) 
worden gewerkt, ook al is de gewenste oplossing nu nog niet beschikbaar. Typisch voorbeeld voor dit project is het versneld uitrollen van 
thuismonitoring systemen n.a.v. COVID. 

7.2. Project management 
Voor dit project is er gekozen voor een lichte versie van de Prince II methodiek. Het leek mij persoonlijk een mooie manier om kennis te 
maken met projectmanagement. Mijn bedoeling was om met een kleine projectgroep te beginnen en daarna naar behoefte steeds uit te 
breiden. Mijn directe inhoudelijk betrokkenheid zou in het begin heel hoog zijn om later steeds meer naar te achtergrond te treden een 
de echte gebruikers de inhoud te laten bepalen. Ik zou dan steeds meer alleen de rol van projectleider binnen de projectgroep gaan 
uitvoeren.  

Achteraf heeft dit toch anders uitgepakt, aangezien ik met name leiding aan mijzelf heb gegeven. Ik had gehoopt meer in de 
projectleidersrol te kruipen naarmate het project vorderde en er nieuwe projectleden bij de projectgroep zouden toetreden, maar zo ver 
is het helaas niet gekomen. Daarnaast staat het bijhouden van Prince II projectdocumentatie in contrast met de werkwijze bij het i-Team 
waar documentatie gericht is op het vastleggen van beslismomenten (keuzes) in je project, de lijntjes met elkaar kort zijn en het meest 
via mails en telefoontjes wordt geregeld. 

In dit geval lijkt het mij het gebruik van projectmanagement technieken zoals Prince II gepast gezien de duur en complexiteit van dit 
project. Het is belangrijk dat wij achteraf alle keuzes kunnen verantwoorden. Ik kijk positief terug op mijn rol binnen het project. Mijn 
uitgangspunt was om de eindgebruiker en verpleegafdeling zo veel mogelijk te ontlasten. Dit is redelijk gelukt en werd ook gewaardeerd. 
Het houdt wel in dat ik achteraf misschien iets te veel zelf heb willen doen en heb gedaan. Het project gaat, met of zonder mij, hoe dan 
ook door. Ik geloof een solide basis te hebben geleverd voor een succesvol vervolg , iets waar ik trots op ben. 

7.3. Persoonlijke reflectie 
De persoonlijke aanleiding om de QME opleiding te volgen was om meer kennis op te doen op het gebied van patiëntenzorg, hoe een 
ziekenhuis werkt en hoe zij door technologie geholpen kunnen worden. Allereerst ben ik Stichting IMEC Nederland enorm dankbaar voor 
de kans om de QME opleiding te volgen. Daarnaast ben ik het Jeroen Bosch Ziekenhuis ook dankbaar voor de kans om mijn 
ontwerpopdracht daar te mogen uitvoeren.  

Als iemand die van buiten het ziekenhuis binnenkomt, ben ik vanaf het eerste moment gastvrij ontvangen. Ook kreeg ik meteen veel 
vrijheid en verantwoordelijkheid, wat ik als zeer prettig heb ervaren. Naast mijn ontwerpproject ben ik ook betrokken geweest bij andere 
projecten zoals de toegevoegde waarde van virtual reality en aanschaftrajecten. Dit heeft mij enorm geholpen om het ziekenhuis als 
organisatie te leren kennen en het heeft me een voorsprong gegeven bij de start van dit ontwerpproject. 

Dit ontwerpproject heeft wat planning betreft enorm veel tegenslagen gekend. Zo zijn er drie COVID golven voorbij gegaan, moest de  
verpleegafdeling  in isolatie,  en reageerden leveranciers niet meer na lange onderhandelingstrajecten. Toch heb ik persoonlijk veel 
geleerd uit deze ervaring. Enkele voorbeelden zijn: 

 Het aanvoelen wat de informatiebehoefte is van de betrokkenen. De eindgebruiker was met name geïnteresseerd in de reductie 
in ligdagen en niet zo zeer in de technische aspecten. Aan de andere kant heb ik te laat door gehad dat het binnen de 
organisatie niet duidelijk was waar continue monitoring voor diende en wat de relatie was met de rest van het JBZ. Dit is waar 
ik in de toekomst meer rekening mee ga houden. 
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 Een actievere houding nemen. Vanuit mijn werkervaring ben ik altijd gewend dat mensen mij benaderen als er iets gedaan 
moet worden. In de rol van projectleider heb ik dit voor het eerst anders mogen ervaren. Ik ben vrij rustig, beleefd en ingetogen. 
Als je in het ziekenhuis iets geregeld moet krijgen zijn dat niet de beste eigenschappen. Veel tijd is verloren gegaan bij het 
wachten op reacties. Gaande weg dit project ben ik een actievere rol gaan spelen en iets verder buiten mijn comfortzone 
getreden. Daar waar ik geen invloed  op had, heb ik bespreekbaar gemaakt bij opdrachtgever of heb ik zelfs escalaties 
toegepast. Verrassend genoeg pakte dit vrij positief uit en dit zal ik in de toekomst zeker vaker gaan doen. 

 Iets ruimer plannen. Ik werk snel en efficiënt. Als ik een planning uitwerk denk ik vanuit mijn perspectief. In de praktijk is het 
gebleken dat de planning te optimistisch was. In de toekomst moet ik meer rekening houden met stakeholdermanagement en 
tijd daarvoor vrijmaken. 

In het algemeen had ik gehoopt dat dit project een basis zou zijn om de samenwerking tussen IMEC en het JBZ van de grond te krijgen. 
Helaas is dit door verschillende redenen (nog) niet echt gelukt. Dit neem ik voor een deel mijzelf kwalijk en voelt het een beetje als falen. 
Mijn hoofd blijft de vraag spelen of ik het anders had moeten aanpakken, maar daar heb ik nog geen antwoord op. 

Na mijn werkervaring bij het JBZ ben ik overtuigd wat de toegevoegde waarde is van de QME opleiding, en zou ik IMEC willen adviseren 
om deze ook beschikbaar te stellen voor andere werknemers. In de toekomst zou de focus eerder moeten liggen op het ontwikkelen of 
uitproberen van technologie in vroege stadia en niet zo zeer op het inrichten van processen met bestaande technologie. 

Voor het starten van de opleiding leek mij de combinatie tussen kliniek en techniek de meest geschikte voor mijn toekomstige 
werkzaamheden. Een rol waar het voornamelijk draait om de interactie tussen technologie en diens toekomstige gebruikers. Dit beeld is 
de afgelopen tijd alleen maar bevestigd, en zou graag (mits mogelijk) dit pad verder willen bewandelen. 
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I. Lijst met gebruikte afkortingen 
AUC – area under the curve 

AVG - •Algemene Verordening Gegevensbescherming 

DBC – diagnose behandelcombinatie 

EWS – Early Warning Score 

JBZ – Jeroen Bosch Ziekenhuis 

MDR – Medical Device Regulation 

METC – Medisch Ethische Toetsings Commissie 

MICT – Medische Informatie Technologie 

QME – Qualified Medical Engineer 

WGBO - Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 

WMO - Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen 

ZVZ – Ziekenhuis Verplaatste Zorg 
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7. Risicoanalyses Masimo 

8. Validatie Byteflies 
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10. Informatiebrief en toestemmingsformulier Fase II 

11. Ethische aspecten – vervroegde ontslag na colorectale chirurgie 

12. Project charter 
 


