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Managementsamenvatting  
Registratie aan de bron voor de ouderengeneeskunde 
 

Een continue en routinematige registratie in het elektronisch patiëntdossier (EPD) is van essentieel 
belang voor continuïteit in zorg en behandeling van patiënten, kwaliteitsverbetering op de 
werkvloer, kennisontwikkeling voor de ouderengeneeskunde en de ouderenzorg in het algemeen. 
Hiervoor is het belangrijk dat informatie tijdig beschikbaar is en dat gegevensuitwisseling 
plaatsvindt over informatie van een patiënt die een andere zorgverlener reeds heeft geregistreerd. 
Dit principe heet ‘registratie aan de bron: eenmalige, uniforme en gestandaardiseerde registratie 
aan de bron en meervoudig gebruik’ (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2014).  
 
In het project ‘Registratie aan de bron voor de ouderengeneeskunde’ is door Verenso een plan van 
aanpak uitgewerkt voor het opzetten van een continue en routinematige registratie in het EPD voor 
specialisten ouderengeneeskunde. Dit plan richt zich op de intramurale verpleeghuiszorg en 
geriatrische revalidatiezorg. Tijdens het project zijn oriënterende gesprekken gevoerd met 
hoogleraren ouderengeneeskunde en zijn bijeenkomsten georganiseerd met een afvaardiging van 
specialisten ouderengeneeskunde en relevante stakeholders. Daarnaast is deskresearch uitgevoerd 
en een enquête uitgezet onder specialisten ouderengeneeskunde. Hiermee is inzicht verkregen in 
de huidige situatie van informatieregistratie, relevante basisgegevens voor specialisten 
ouderengeneeskunde en hoe registratie aan de bron georganiseerd kan worden. Vervolgens is op 
basis van deze resultaten een plan van aanpak opgesteld. De looptijd van het project bedroeg  
13 maanden (maart 2017 – maart 2018). 
 
Huidige situatie informatieregistratie 
Hoogleraren ouderengeneeskunde geven aan dat voor kennisontwikkeling kan worden aangesloten 
bij de huidige ontwikkelingen in de academische netwerken. De enquête (n=150) laat zien dat 
specialisten ouderengeneeskunde het met name belangrijk vinden dat registratie aan de bron 
bijdraagt aan onderzoek en kennisontwikkeling in de ouderengeneeskunde (85%). Daarnaast 
worden ook inzicht in de patiëntenpopulatie, eenduidige registratie en informatie-uitwisseling 
tussen professionals belangrijk gevonden. Eenheid van taal wordt daarbij gezien als de 
belangrijkste randvoorwaarde voor het eenduidig registreren van patiëntgegevens en het digitaal 
overdragen van informatie. Uit de enquête komt naar voren dat vrijwel alle respondenten werken 
met een elektronisch dossier (96%) waarvoor verschillende systemen worden gebruikt. Daarbij 
worden Ysis (GeriMedica, 34%), mijnCaress (PinkRoccade Healthcare, 18%) en Ons (Nedap, 17%) 
het vaakst genoemd. Gegevens worden momenteel nog weinig eenduidig geregistreerd: Meer dan 
de helft van specialisten ouderengeneeskunde geeft aan geen gebruik te maken van een 
classificatiesysteem of codering om informatie te registreren (57%).  
 
Relevante basisgegevens voor specialisten ouderengeneeskunde 
Met specialisten ouderengeneeskunde is besproken welke onderwerpen relevant zijn voor het 
registreren van basisgegevens in het EPD. De volgende onderwerpen worden genoemd:  

- Patiëntgegevens, zoals leeftijd 
- Diagnoses, zoals een delier of depressie 
- Symptomen, zoals pijn of incontinentie 
- Functioneren, zoals stemming of gedragsproblemen 
- Medicatie, zoals psychofarmaca  
- Beleidsafspraken 
- Risicosignalering, onder andere voor vallen, depressie, ondervoeding, incontinentie, 

huidletsel en medicatiegebruik.  
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Vervolgens is met specialisten ouderengeneeskunde gesproken over de uitwerking van:  

1. relevante basisgegevens die in het EPD geregistreerd kunnen worden en  
2. relevante meetinstrumenten waarmee gegevens zouden kunnen worden vastgelegd.  

 
Hierna zijn de onderwerpen langs belangrijke landelijke ontwikkelingen voor het verbeteren van 
eenheid van taal gelegd. Daarbij is gekeken naar de Basisgegevensset Zorg (BGZ) en de 
verpleegkundige eOverdracht. Deze informatiestandaarden zijn opgebouwd uit zorginformatie-
bouwstenen (ZIB’s) die ontwikkeld zijn om informatie over een bepaald onderwerp volgens 
nationale standaarden te registreren in het EPD/ECD.  
 
Volgens specialisten ouderengeneeskunde bieden de ZIB’s zoals deze nu zijn ontwikkeld en worden 
gebruikt in de informatiestandaarden BGZ en eOverdracht een goede basis voor eenheid van taal in 
de ouderengeneeskunde. Echter, vier thema’s dienen verder uitgewerkt te worden: 

1. multimorbiditeit 
2. kwetsbaarheid 
3. mentale/cognitieve status en  
4. risicosignalering.  

 
Specialisten oudergeneeskunde geven aan dat zij meerdere diagnoses en chronische aandoeningen 
(multimorbiditeit) onvoldoende in samenhang kunnen registreren op basis van de BGZ en de 
eOverdracht. Tevens is het niet mogelijk om informatie over de kwetsbaarheid van de patiënt vast 
te leggen. Ook informatie over stemming, onbegrepen gedrag en de daarbij gegeven omgangs-
adviezen (zoals voor ouderen met dementie), en verschillende onderdelen van risicosignalering 
(risico op vallen, diagnose van depressie en medicatieproblemen) zijn voor specialisten 
ouderengeneeskunde momenteel onvoldoende uitgewerkt. Daarnaast is specifiek voor de 
geriatrische revalidatiezorg ook informatie over de belastbaarheid en leerbaarheid van een patiënt 
van belang. Meetinstrumenten die veel worden gebruikt door specialisten ouderengeneeskunde 
dienen ook te worden meegenomen in de doorontwikkeling, omdat dit meer inzicht geeft in 
bijvoorbeeld de mate en ernst van een beperking van de patiënt. Daarnaast is bij de inhoudelijke 
uitwerking gekeken naar de link met de indicatoren basisveiligheid van het landelijk kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg. 
 
Betrokken partijen en gewenste rollen in registratie aan de bron 
Vanuit hun rol, expertise en ervaring zijn ActiZ, Nictiz en V&VN betrokken bij de verdere uitwerking 
van registratie aan de bron in de ouderengeneeskunde. Door stakeholders zijn verschillende 
aandachtspunten genoemd voor de uitwerking van het plan van aanpak, waaronder deelname aan 
het informatieberaad, het tijdig betrekken van softwareleveranciers, het goed onderling afstemmen 
van activiteiten, principes voor hergebruik van data en het zorgvuldig omgaan met 
patiëntgegevens. Naast het werken aan eenheid van taal, worden drie fasen onderscheiden in het 
gebruik van patiëntgegevens:   

1. Gegevensuitwisseling tussen professionals voor de zorg aan individuele patiënten; 
2. Hergebruik voor verschillende doelen, zoals kwaliteitsinformatie en een benchmark; 
3. Hergebruik door derden ten behoeve van onderzoek en kennisontwikkeling. 

 
Met name voor deze laatste fase is het noodzakelijk om een passende governance structuur en een 
goed privacy beleid op te stellen. Voor de eerste twee fases zijn met name goede 
samenwerkingsafspraken belangrijk.  
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Nictiz heeft aangeboden een faciliterende rol te willen spelen in het verbeteren van eenheid van 
taal. V&VN en ActiZ zien voor zichzelf met name een rol weggelegd in de uitwerking van fase 1 en 
2 op basis van goede samenwerkingsafspraken. V&VN heeft aangegeven het belangrijk te vinden 
dat er voldoende oog is voor de verschillen tussen verpleegkundigen/verzorgenden en specialisten 
ouderengeneeskunde, zodat beide beroepsgroepen zich goed kunnen ontwikkelen.  
De doorontwikkeling in eenheid van taal en het werken aan een goede informatieoverdracht zijn 
werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in nauwe samenwerking met specialisten 
ouderengeneeskunde. De academische netwerken ouderengeneeskunde zijn belangrijke partijen in 
de organisatie van registratie aan de bron, met name voor het verzamelen en het gebruik van 
gegevens voor onderzoek en kennisontwikkeling.  
 
Plan van aanpak 
Gesprekken met hoogleraren ouderengeneeskunde, de afvaardiging van specialisten 
ouderengeneeskunde en stakeholders hebben geresulteerd in een plan van aanpak, bestaande uit 
vier stappen (figuur 1). Deze stappen liggen in elkaars verlengde. In het plan van aanpak wordt 
uitgegaan van een looptijd van vier jaar. Op onderdelen van het plan van aanpak zal met 
samenwerkingspartners subsidie worden aangevraagd.  
 
Figuur 1 . Stappen voor de uitwerking van registratie aan de bron voor de ouderengeneeskunde 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   
Plan van aanpak: beoogde resultaten  

 
1. Eenheid van taal: eenduidige registratie aan de bron op basis van een 

gegevensset in de intramurale verpleeghuiszorg en de GRZ  
 
2. Overdracht: standaardisatie van informatie-uitwisseling tussen 

specialisten ouderengeneeskunde en andere professionals 
 
3. Hergebruik van informatie: inzicht in kwaliteitsinformatie voor de 

ouderenzorg  
 
4. Kennisontwikkeling: opzetten data–infrastructuur voor de 

ouderengeneeskunde i.s.m. de academische netwerken  
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