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Maak het zorgproces leidend!
Hoe implementeren we de principes van Registratie 
aan de Bron in het MUMC



Achtergrondschets – zibs in het MUMC

• Redelijk unieke situatie: ZIS/EPD is van SAP/Cerner
• Veel eigen ontwikkeling à ook bij implementatie zibs

• Elk nadeel heb z’n voordeel à we kunnen zelf kiezen welke 
zibs we inbouwen!



Aanpak - uitgangspunten

Vermindering registratielast

Invoering van zibs

BgZ en andere zibs

Registratie aan de Bron 
principes zijn leidend

Nictiz leidend, ZIS/EPD volgt

Bij projecten die starten 
direct de zibs meenemen



Het is geen systeem-verhaal!

• Niet de zibs benaderen vanuit de techniek à maar juist 
vanuit de medewerker en het zorgproces

• Dus: “missiewerk”
– Uitdragen bij allerlei soorten stakeholders (afdeling, top 

150, VAR, enz. enz.)
– Verhaal achter de zibs vertellen
– What’s in it for me? “Tijd voor een kopje koffie tussen de 

spreekuren door”



Het verhaal achter de zibs
het concept

successen 
delen

theorie vs. 
praktijk

registreren 
hoort erbij



Conclusie

ZIBs (in SAP)
eenmalig en

eenduidig
registreren

Hergebruik in het
zorgproces binnen MUMC

Uitwisselen informatie
met huisartsen

Aanleveren 
kwaliteitsregistraties

Hergebruik voor 
onderzoek

Uitwisselen informatie
met patiënten



Hoe werkt het?

Plattegrond 
gemaakt om de 
actoren, de zibs en 
andere registraties, 
de techniek en de 
toekomstige 
uitwisseling helder 
te maken…





Verpleegkundige doen 
mee eenmalig registeren 
en meervoudig gebruik!



Scenario’s: work – better - beautiful

• Make it work (scenario 1)
• “Hoe kunnen we het werkbaar maken”: Minimal Viable Product (MVP)
• à Presenteren BGZ-formulier en verzibben ADL SBARR
• Plus: snelle aansluiting, overzicht, mee gaan werken
• Min: niet direct een volledige dekking zib <> VPK proces

• Make it better (scenario 2)
• “Hoe kunnen we het nog beter maken”
• à Verkorte Anamnese “verzibben”
• Plus: Meer VPK informatie voedt de ZIB-databron
• Min: Voldoet de (verkorte) anamnese nog aan behoefte?

• Make it beautiful (scenario 3)
• “Hoe maken we het fantastisch”
• à Een nieuw VPK formulier o.b.v. de analyse Renaldo/Stan
• Plus: alle elementen zijn voor de VPK meegenomen
• Min: veel tijd qua uitwerking en doorloop

Verpleging: Aansluiting  ZIB-databron



Gestart met onderstaande ZIB´s

• Alcoholgebruik
• Drugsgebruik
• Tabaksgebruik
• Woonsituatie
• Burgerlijke staat 
• Contactpersoon

• Volgende is ADL

Verpleging: Aansluiting  ZIB-databron



Scenario 3: nieuwe VPK-formulier



Scenario 3: nieuwe VPK-formulier



Volwassenen 212 

Kort verblijf 67

Zuigeling 140

Kind 155

Scenario 3: nieuwe VPK-formulier

Gegevenselementen (zibs)

22
3 zibs
O: 3

50
5 zibs
O: 4
B: 1

37
6 zibs
O: 3
B: 3

85
19 zibs

O: 4
B: 15

78
13 zibs

O: 5
B: 8

76
6 zibs
O: 3
B: 3
Ruis

34
4 zibs
O: 1
B: 4
Ruis

MVP? 

Groep B? 

Groep C? 

Groep D? 

Alle elementen









Scenario 1: SBARR en BGZ-formulier



Scenario 1: SBARR en BGZ-formulier


