
IMPLEMENTATIE ZIBS IN HMC



VOORSTELLEN

Peter den Hollander
• Orthopedisch Chirurg (2008) HMC

• Knie, heup en elleboog

• 2011 Dossier orthopedie digitaal
• Sindsdien betrokken bij ICT

• 2016 - 2019 Bestuur Medisch Specialisten
• 2019 - heden CMIO



MCH WESTEINDE              BRONOVO
en ANTONIUSHOVE



MCH                          BRONOVO
Fusie in 2015



EIGEN BOUW DOSSIERS

Ieder Specialisme eigen dossier
Dossier 2011 - heden (Chipsoft)
• Ingericht naar eigen werkwijze
• Ingericht volgens eigen structuur
• Veel dezelfde vragen als in ander 

dossier:
• Voorgeschiedenis
• Medicatie
• Roken
• Lengte en gewicht
• Etc..



ZORG IN NETWERK
Iedere Zorginstelling eigen dossier

Zorg voor de patiënt georganiseerd in 
een netwerk, zowel binnen het ziekenhuis 
als daar buiten

• In het ziekenhuis ingericht:
• Per dossier, niet uniform maar wel inzichtelijk

• Buiten het ziekenhuis ingericht:
• Eigen dossiersystemen, niet uniform
• Vaak niet inzichtelijk
• Vaak niet uitwisselbaar



STRUCTUUR ICT VOOR
MEDISCH SPECIALIST

Per dossier/specialisme:
1 aanspreekpunt/Specialist

Voor generieke deel van dossier:
Expertgroep Generiek: 8 Specialisten

• Voorgeschiedenis
• Medicatie
• Allergie
• Behandelbeperking
• Etc..



ZIBS
Zijn zeer basale bouwstenen en 
dossierelementen
• Aanwezig in alle verschillende dossiers
• Aanwezig in generieke deel van EPD

Doel
• Gestandaardiseerd
• Automatisch ingevuld indien bekend
• Uitwisselbaar
• Zichtbaar op portalen (Patiënt en Zorgverleners)



ZIBS ANALYSE
Fit gap analyse
• Waar staat welke ZIB (36 keer roken)
• Goede analyse van de standaard
• Implementatieteam kijkt naar de 

technische mogelijkheden en inrichting

Per ZIB een eigenaar benoemen
• Alle betrokkene bijeen, samen met 

informatie-analist (I&A)
• Overleg dossiereigenaren
• Terugkoppeling in expertgroep Generiek



”ZIB BELEID”
Duidelijk beleid en structuur essentieel
• Expertgroep Generiek accordeert beleid 

instelling breed
• Aanspreekpunt per ZIB
• Goed gebruik van de nieuwe ZIB t.o.v

oude vraag in het dossier (weggehaald)

CMIO
• Uitleggen en meenemen
• Enthousiasmeren
• Inrichting is leidend voor gebruik van ZIB





HUIDIG GEBRUIK VAN ZIBS
Fraaie eenduidige inrichting in dossiers
• Complimenten aan implementatieteam
• Eenduidig beleid is essentieel
• Een enkele vraag van medisch specialist
• Zichtbaar op portaal

• Nog niet te downloaden

Kritisch
• Verlies van autonomie
• “Wie heeft dit ingevuld?”
• Nog geen “specialistische zorggegevens”
• Meerdere BGZ’s per patiënt 




