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INFORMATIEBEHEER IN DE ZORG:

HET DRAAIT OM BETROUWBAARHEID, 
VERTROUWELIJKHEID, ACTUALITEIT, 
VOLLEDIGHEID EN DEELBAARHEID 
Regelmatig staan de voorpagina’s in de media er vol mee: incidenten in de zorgsector die 
als onderliggend probleem in veel gevallen de gebrekkige informatievoorziening kennen. 
Of het nu gaat om de moordenaar van Anne Faber die ‘zomaar’ op verlof kon, terwijl er 
informatie bekend zou moeten zijn dat dat eigenlijk niet verantwoord was; of dat het gaat 
om het meest recente rapport van de Raad voor de Veiligheid over de groei van het aantal 
verwarde mensen, waarbij betrokken instanties volledig langs elkaar heen werken over hoe 
dat probleem aan te pakken. Het draait in bijna alle gevallen om informatie die misschien wel 
ergens beschikbaar is, maar waarbij niet voor iedereen altijd duidelijk is wat, waar en hoe. 
Laat staan dat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor bepaalde informatie.

INLEIDING
Het zijn slechts twee voorbeelden, maar je zou er een boek mee kunnen vullen. Incidenten in de 
zorgsector zijn bijna aan de orde van de dag. Maar niet alleen deze incidenten wijzen op een groot 
en (bijna) structureel probleem in die sector. In de zorgsector draait namelijk alles om communicatie 
tussen de betrokkenen: patiënt, arts, zorgverlener, verzekering, zorginstelling etc. En een goede 
communicatie kan alleen als de informatievoorziening op orde is. Actuele, volledige en correcte 
informatie op het juiste moment bij de juiste mensen is cruciaal om goed te kunnen functioneren 
in een markt waarvoor het begrip ketenpartners bijna is uitgevonden. Er is een lange keten van 
schakels die allemaal hun deel bijdragen aan de informatievoorziening rondom diagnostisering, 
behandeling en aanvullende dienstverlening. Nog los van verzekering- en kostenafhandeling. Hoe 
komt dat toch?
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PROBLEMEN 
GROOT EN COMPLEX
Wanneer we de belangrijkste probleemfactoren 
in de zorgsector met betrekking tot 
informatiebeheer op een rij zetten, slaat de 
schrik je om het hart:

• Beschikbaarheid informatie;
• Beheer en beheersbaarheid informatie;
• Deelbaarheid van informatie;
•  Variatie in informatietypen en de eisen met 

betrekking tot bewaren: EPD, ZIS, wet- en 
regelgeving;

• Actualiteit;
• Volledigheid;
• Juistheid;
• Controleerbaarheid;
• Process monitoring
•  Veiligheid met betrekking tot de gevoelige 

informatie en compliancy;
• Kostenbeheersing (lees: bezuinigingen)

BESCHIKBAARHEID INFORMATIE
In de zorg wordt bij uitstek in project- en 
teamverband gewerkt. Meerdere disciplines 
maken gebruik van patiëntgegevens en dat 
leidt al snel tot verminderde beschikbaarheid 
en bruikbaarheid: niemand heeft echt overzicht 
over het volledige dossier. In het kader van 
de AVG zijn er betrokkenen (patiënten), 
bewerkingsverantwoordelijken en bewerkers. 

De patiënt heeft wel het recht op inzage en 
evt. verwijdering van gegevens die op hem 
betrekking hebben. Maar dat valt niet altijd mee. 
Daarbij is er specifiek in de zorg ook nog een 
scheiding der geesten tussen zorginstellingen die 
zich met de geestelijke gezondheid bezighouden 
(intramurale instellingen) en die zich met de 
lichamelijke gezondheid bezighouden (de 
extramurale instituten).

BEHEER EN BEHEERSBAARHEID 
INFORMATIE
Juist doordat er zoveel belanghebbenden zijn 
is er een groot risico op verspreid bewaren en 
gebruiken van informatie. De kans dat ergens 
nog een nieuwe(re) versie van die informatie 
bestaat is levensgroot én levensgevaarlijk. Het is 
heel verleidelijk om een cc’tje naar een andere 
belanghebbende te sturen die het weer ergens 
opslaat. Zonder dat er grip is op het totale 
proces en wie nu wat in zijn bezit heeft.

DEELBAARHEID VAN INFORMATIE
Doordat het in de zorg veelal gaat om gevoelige, 
persoonsgebonden en medische informatie mag 
niet iedereen zomaar bij de informatie terecht 
komen. Aan de andere kant is het wel van belang 
dat betrokkenen direct kunnen beschikken over 
de meest recente en correcte informatie om de 
juiste beslissingen te kunnen nemen.

Informatiestromen in de zorg 
zijn divers en complex.



4

VARIATIE IN INFORMATIETYPEN EN DE 
EISEN MET BETREKKING TOT BEWAREN: 
EPD, ZIS, WET- EN REGELGEVING
Binnen één zorginstelling alleen al is 
vaak sprake van meerdere systemen. 
Een deel van de basisinformatie zit in het 
Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS). De 
meest persoonlijke gegevens zitten in het 
Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Daarnaast 
is er nog de financiële informatie die vanuit 
verzekeringstechnisch oogpunt op een of andere 
manier gekoppeld moet kunnen worden aan 
de patiëntgegevens en de behandelingen die 
hebben plaatsgevonden. Wet- en regelgeving 
bepalen welke informatie hoe lang en waar 
moet worden bewaard, maar die zijn lang 
niet altijd met elkaar in lijn. Financiële data 
hebben andere richtlijnen dan medische data; 
persoonsgebonden gegevens zijn gebonden aan 
weer andere richtlijnen. 

ACTUALITEIT
Met zoveel betrokkenen en bronnen voor 
gegevensinvoer is het risico op vervuiling van 
data groot. De kans op achterhaalde gegevens 
neemt evenredig toe met het aantal gebruikers 
dat op een of andere manier ook met die 
gegevens moet werken. Wie weet zeker of hij de 
meest actuele versie heeft?

VOLLEDIGHEID EN JUISTHEID
Hetzelfde geldt voor de volledigheid van de 
gegevens. Wie kan nog garanderen dat alle 
gegevens bij elkaar zijn en dat niet ergens op een 
andere netwerkschijf, in een andere map of in 
een ander dossier nog relevante gegevens voor 
deze patiënt of voor deze specifieke behandeling 
aanwezig zijn? En als al niet eens zeker is dat alle 
gegevens bij elkaar en actueel zijn, wie heeft dan 
nog de zekerheid dat de gegevens die er wel zijn, 
ook daadwerkelijk de juiste gegevens zijn?

CONTROLEERBAARHEID EN PROCESS 
MONITORING
De controle op gegevens en -gebruik is in veel 
gevallen ver te zoeken. Al die verschillende 
systemen en bronnen maken het geheel 
onoverzichtelijk en oncontroleerbaar. Wat is het 
referentiekader waaraan die gegevens moeten/
kunnen worden gecontroleerd? Wie weet precies 
hoe een bepaald proces is verlopen en hoe die 
informatie tot stand is gekomen? Waar ligt welke 
verantwoordelijkheid en hoe wordt de controle 
daarop uitgevoerd?

Wie garandeert de juistheid 
en volledigheid van de 
zorginformatie?
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VEILIGHEID EN COMPLIANCY
Een van de meest gevoelige onderwerpen als 
het gaat om het gebruik en delen van gevoelige 
persoonlijke en medische informatie is wel de 
veiligheid. Hoe kun je garanderen dat dergelijke 
gegevens niet door onbevoegden kunnen 
worden ingezien of gebruikt? En hoe weet je dat 
alle handelingen rondom die informatie worden 
vastgelegd en bewaard. Zodanig dat je achteraf 
eenduidig en zonder discussie kunt herleiden 
hoe een proces is verlopen en waarom op een 
bepaald moment bepaalde informatie tot stand 
is gekomen?

KOSTENBEHEERSING
De hele zorgsector staat naast al deze problemen 
die er al zijn, nog voor een andere uitdaging; de 
bezuinigingen die moeten worden bereikt om de 
zorg als geheel betaalbaar en bereikbaar voor 
alle belanghebbenden te houden. Er gaat in de 
gezondheidszorg zo’n 80 tot 90 miljard euro 
om. Een paar procent efficiencywinst kan dus 
al een grote bezuiniging realiseren. Het gebruik 
van bijvoorbeeld intelligente, geavanceerde 
technologie, zoals Kunstmatige Intelligentie, 
voor het gestructureerd vastleggen, delen en 
beheren van patiënt gerelateerde informatie kan 
de kenniswerkers in de zorg ondersteunen bij 
hun dagelijkse werk. Dat alleen scheelt al tijd en 
fouten (en dus geld) door menselijk handelen.

Kortom, al die systemen, informatiebronnen 
en -typen kenmerken de zorgsector als een 
complexe markt waar informatie weliswaar 
de basis van het bestaan van goede zorg is, 
maar waar diezelfde informatie net zo zeer het 
grootste risico vormt op fouten. Fouten die, 
zeker in de zorg, fatale gevolgen kunnen 
hebben. Een goede informatiehuishouding 
van alle aan de patiënt en diens behandeling 
gekoppelde informatie zou daarin een groot 
verschil kunnen maken.

Toenemende mobiliteit: 
hoe staat het met de veiligheid?
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WAAR LIGGEN DE 
PRIORITEITEN 
BINNEN DE ZORG?
Alles op een rij zettend staat de zorgsector 
voor grote uitdagingen. Het is van cruciaal 
belang dat alle belanghebbende kunnen 
beschikken over een betrouwbare en actuele 
informatievoorziening die veilig is waar het 
moet en bereikbaar is waar het kan. Als 
mensen worden geacht langer zelfstandig te 
blijven wonen, maar wel (meer of minder) 
zorg nodig hebben, betekent dat dat alle 
betrokkenen moeten kunnen beschikken 
over de informatie die zij nodig hebben 
voor het nemen van de beslissingen over 
bijvoorbeeld aanvullende zorg, medicatie, 
(specialistische) behandelingen etc. in een 
werkomgeving die iedereen daarin faciliteert, 
maar ook controle biedt. One single point of 
truth…

RANDVOORWAARDEN: 
WET- EN REGELGEVING
Zo’n werkomgeving moet binnen bepaalde 
randvoorwaarden tot stand komen en op alle 
punten kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. 
Dat is behoorlijk wat. De wetgeving in de 
gezondheidszorg is namelijk nogal omvangrijk. 
Om er in deze paper ieder geval iets over te 
zeggen: de Wkkgz, de WGBO, de wet BIG, de AVG 
en de Zorgverzekeringswet. Wat houden deze 
wetten precies in en welke wetten gelden voor 
wie?

GELDEND VOOR ALLE HUISARTSEN: 
BIG, WKKGZ, WGBO
Alle huisartsen zijn gebonden aan de Wet op de 
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 
(BIG). Deze wet stelt eisen aan de kwaliteit van de 
zorg die de individuele huisarts levert. Daarnaast 
moeten alle huisartsen volgens de Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg (Wkkgz) goede 
zorg leveren, een klachtenfunctionaris en 
klachtenregeling hebben en aangesloten zijn bij 
een geschilleninstantie. De rechten en plichten 
van huisarts en patiënt zijn vastgelegd in de Wet 
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 
(WGBO). 

Keuzes maken in waar de 
prioriteiten komen te liggen.
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GELDEND VOOR PRAKTIJKHOUDERS: 
WKKGZ, WTZI, ZVW, MW
Praktijkhouders zijn aan meer regelgeving 
gebonden dan bijvoorbeeld hidha’s (huisarts 
in dienst van huisarts) en waarnemers. Zo 
moeten praktijkhouders op basis van de Wet 
kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 
goede zorg leveren en de kwaliteit van de 
door hen geleverde zorg bewaken, beheersen 
en waar nodig verbeteren. Ook moeten 
praktijkhouders op basis van de Wet Toelating 
Zorginstellingen (WTZi) elk jaar verantwoording 
afleggen over de manier waarop zij het geld 
uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) besteden. 
Gelukkig voldoet, gezien de gemiddelde omvang 
van een huisartspraktijk, in de meeste gevallen 
een accountantsverklaring. Daarnaast verbiedt 
de Mededingingswet (Mw) praktijkhouders 
om te onderhandelen over de prijs of 
concurrentiegevoelige informatie uit te wisselen.
Bijzonder complexe materie dus. Maar in de 
regel geldt voor alle wetgeving dat transparantie, 
bescherming van de individuele patiënt en 
controleerbaarheid voorop staan. Zo zijn er 
nog wel wat wetten te noemen: de WZD wet 
zorg en dwang. De WVGGZ de wet verplicht 
geestelijke gezondheidszorg, de Wtl; toetsing 
levensbeëindiging op verzoek (alleen door arts)
en hulp bij zelfdoding. En alles moet moet te 
allen tijde voldoen aan zorgvuldigheidseisen.

RANDVOORWAARDEN: 
TOEGANGSCONTROLE
Waar aan de ene kant de toegang eenvoudig 
gehouden moet worden (de patiënten en directe 
gebruikers vooraan in de keten) moet aan 
de andere kant de veiligheid kunnen worden 
gegarandeerd. Het is dus van essentieel belang 
dat er een goed geordende structuur voor 
de toegankelijkheid van relevante (medische) 
informatie (acces control) wordt opgezet. Het 
moet voor iedereen duidelijk zijn en vastgelegd 
wat de rechten van welke betrokkenen zijn en de 
werkomgeving (het informatiesysteem zelf) moet 
erin voorzien dat niemand oneigenlijk gebruik 
kan maken van gegevens die niet voor hem 
of haar zijn bedoeld. Ook niet als het gaat om 
alleen het inzien van gegevens. 

Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat hoeft 
niet zo te zijn. Er is moderne technologie die 
je als gebruiksorganisatie in staat stelt een 
complete rechtenstructuur in te richten en te 
handhaven indien nodig, om zo te voorkomen 
dat er vreemde en/of ongewenste handelingen 
gebeuren met persoonlijke en/of gevoelige 
gegevens.

Toegang tot medische informatie 
moet goed worden geregeld.
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RANDVOORWAARDEN: FLEXIBILITEIT EN 
WORKFLOWS
Informatie is noodzakelijk om een proces 
te voeden. Processen worden in gang gezet 
doordat bepaalde informatie beschikbaar 
komt. Zeker in de zorg, maar eigenlijk overal. 
Een patiënt krijgt een behandelplan zodra de 
diagnose en de gegevens van de oncoloog of 
andere specialisten beschikbaar komen. Voor 
de verzekering zijn die gegevens eveneens 
van belang, want aan die behandelingen zijn 
kosten verbonden die soms deels moeten 
worden verhaald op de patiënt. Tevens moet de 
huisarts op de hoogte worden gebracht, omdat 
hij de eerstelijnszorgverlener is die het meest 
direct contact heeft met zijn patiënt en waar 
de patiënt waarschijnlijk ook weer terug komt 
in het nazorgtraject. De hele keten wordt aan 
elkaar geknoopt zodra specifieke informatie in 
het proces wordt ingevoerd. Alle betrokkenen 
hebben zo hun eigen belang. Dat verschilt 
per proces, per behandeling, per patiënt, 
per zorginstelling, per type zorgverlening, 
per zorgverzekering etc. Flexibiliteit in het 
verwerken van de informatie (de inrichting van 
de workflows dus) is cruciaal voor een adequate 
afhandeling van het totale proces.

RANDVOORWAARDE: 
BEHOUD VAN INVESTERINGEN
Er is geen enkele zorginstelling die staat te 
juichen als moet worden geïnvesteerd in een 
nieuw informatiebeheersysteem, maar als 
de gedane investeringen kunnen worden 
behouden wordt het al een stuk interessanter. 
Als bestaande bronnen kunnen worden 
benaderd alsof ze deel uitmaken van het nieuwe 
systeem, terwijl ze feitelijk alleen hoeven te 
worden voorzien van aanvullende (intelligente) 
metadatering betekent dat voor de gebruikers 
een groot voordeel. 
De nieuwe investering moet bovendien 
toekomstbestendig zijn: het is absoluut 
onwenselijk wanneer bijvoorbeeld bij een 
verandering in wetgeving het hele systeem op 
zijn kop gezet wordt. Net zomin het wenselijk 
is dat de partij waarmee je in zee gaat geen 
vertrouwen kan bieden op continuïteit naar de 
toekomst toe.

Een andere eis in het behoud van 
investeringen en toekomstbestendigheid is 
de beschikbaarheid van koppelingen naar 
backoffice-systemen en/of andere bestaande 
systemen waaruit geput moet worden voor 
gegevens: of het nu gaat om financiële gegevens, 
gegevens uit het ZIS- of het ERP-systeem dat 
mag geen verschil uitmaken. Voor de gebruikers 
moet het één eenduidige werkomgeving 

Veel belanghebbenden moeten 
kunnen beschikken over voor hen 
relevante zorggegevens 
van patiënten.
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zijn waarin ze kunnen beschikken over alle 
relevante gegevens. Dan mag het ook geen 
verschil maken of ze nu op de locatie van het 
systeem zijn of onderweg bij een patiënt: alle 
relevante informatie moet volledig, actueel 
en correct beschikbaar zijn voor wie die 
nodig heeft, gekoppeld aan de juiste rechten 
en verantwoordelijkheden. Maar wel veilig 
in alle opzichten, zowel met betrekking tot 
de apparaten als de informatie. Dat vereist 
bijna altijd een cloud-omgeving. Een cloud-
omgeving die afgeschermd is: dus een private 
cloud met de juiste ondersteuning van 
beveiliging, logins en beheer. 

Cloud-omgevingen bieden veel voordelen. 
Om er een paar te noemen:
 
• Schaalbaarheid, zowel in grootte als in 

functionaliteit; 

• Kostenbeheersing: je betaalt periodiek 
voor gebruik in plaats van periodiek voor 
licenties die je niet of maar half gebruikt;

• Beschikbaarheid over de meest 
geavanceerde technologie. Je hoeft zelf 
geen updates meer te doen; 

• Ondersteuning van een partij (de hosting 
partij) die over alle gewenste deskundigheid 
beschikt die nodig is; 

• De veiligheid in zo’n cloud-omgeving gaat in 
veel gevallen een stuk verder dan je zelf met 
je eigen systeem zou kunnen bereiken.

RANDVOORWAARDE: 
KWALITEITSMANAGEMENT
In de zorg zijn protocollen en procedures 
dé leidraad om tot de juiste handelingen te 
kunnen overgaan. Om op elk moment te 
kunnen garanderen dat inderdaad altijd die 
protocollen en procedures worden gevolgd, 
is een kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) 
van essentieel belang. Beleid en procedures 
leiden tot werkinstructies en die werkinstructies 
moeten kunnen worden geborgd in het 
systeem, net als de bijbehorende informatie. 
De proceseigenaren, de verantwoordelijken 
voor specifieke processen, moeten altijd 
en overal kunnen beschikken over de juiste 
werkinstructies om grip te houden en te 
voorkomen dat ergens in de keten iets niet 
helemaal volgens de richtlijnen verloopt. 
Zo’n kwaliteitsmanagementsysteem biedt de 
mogelijkheid om achteraf precies te herleiden 
waar (en waarom) het proces is afgeweken van 
de procedure. 

Kwaliteitsbeheer voor controle 
op processen en informatie.
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CONCLUSIE 
Het draait voor een structurele oplossing van het probleem van informatiebeheer in de zorgsector 
dus in hoge mate om:

• Intelligent informatiebeheer
• Schaalbaarheid 
• Deelbaarheid 
• Plaatsonafhankelijke beschikbaarheid
• Borging van protocollen en procedures (in een QMS)
• Flexibiliteit

Al deze eigenschappen moeten verenigd worden in één werkomgeving die gebruikers voorziet van 
een eenduidige manier van werken en omgaan met informatie en -processen. Daarbij moeten ze 
worden geleid door de juiste procedures en protocollen, zodat er geen discussie is over of wordt 
voldoen aan wet- en regelgeving.

M-Files voorziet in een nieuwe generatie, intelligent document management platform. Dat verhoogt 
de prestaties in de zorgketen door alle betrokkenen te helpen de voor hen relevante informatie 
sneller te vinden en effectiever te gebruiken. In tegenstelling tot de traditionele Enterprise Content 
Management systemen en - platforms uniformeert M-Files systemen, data en informatie door 
de hele organisatie heen, maar wel gekoppeld aan een strenge rechtenstructuur. Dat gebeurt 
bovendien zonder bestaande systemen of processen te verstoren en zonder noodzakelijke migraties, 
waardoor investeringen niet verloren gaan. Door gebruik te maken van Kunstmatige Intelligentie 
technologie in haar unieke Intelligent Metadata Layer biedt M-Files een gebruikservaring vanuit 
je eigen perspectief in het benaderen en bewerken van informatie, waar die zich ook bevindt. Of 
het nu gaat om netwerkschijven, SharePoint, filesharing systemen, ECM-systemen, ERP- of andere 
bedrijfsapplicaties of elke andere denkbare opslagplaats. M-Files biedt de intelligentie om informatie 
te kunnen vinden op basis van wát het is en niet op basis van wáár het is. Door gebruik te maken van 
M-Files zijn zorginstellingen en ketenpartners in de zorg beter in staat samen te werken. Daarmee 
wordt voorkomen dat incidenten als genoemd in de inleiding nog plaatsvinden doordat ergens in de 
keten iets niet bekend is. 

Duizenden bedrijven in meer dan honderd landen maken gebruik van M-Files om hun 
bedrijfskritische informatie en – processen te beheren, waaronder NBC Universal, OMV, SAS Institute, 
en thyssenkrupp. Klanten in de zorgsector zijn onder meer Northwest Healthcare & Wellness Center, 
IDA Foundation, Cancer Society of New Zealand, Pediatric Home Service, Microlink en Cardiology 
Associates.

Voor meer informatie, kijk op www.ecmsolutions.nl/m-files

• Continuïteit 
• Veiligheid
• Betrouwbaarheid  
• Compliancy 
• Werkbaarheid
• Kostenbesparing


