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Aanleiding en aanpak



Dit heeft geleid tot een vervolgonderzoek om de 

bevindingen uit het marktonderzoek direct bij de 

ziekenhuizen met ervaring met een push oplossing

te toetsen.

Uit een QuickScan onder leveranciers 

(marktonderzoek oktober 2019) is gebleken dat het 

mogelijk is een laagdrempelige, veilige, voor alle 

ziekenhuizen beschikbare digitale oplossing voor de 

DVD-stroom te realiseren. 
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Dit heeft geleid tot een vervolgonderzoek om de 

bevindingen uit het marktonderzoek direct bij de 

ziekenhuizen met ervaring met een push oplossing

te toetsen.

DOEL
Informatie, ervaringen en aandachtspunten uit de 

praktijk te verzamelen om tot een gedegen uitvraag 

bij leveranciers te komen en straks een goede 

implementatie te kunnen uitvoeren.
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bij leveranciers te komen en straks een goede 

implementatie te kunnen uitvoeren.
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20%
zorginstellingen 
aangeschreven

14
Gesprekken 

gevoerd (> 30 
personen)

17*

Referenties
bezocht

7
Ingevulde 

vragenlijsten retour
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*Een aantal zorginstellingen was door twee of meer leveranciers aangedragen als referent.



Functionarissen gesproken tijdens praktijkonderzoek

Administratie/Archief 

medewerker

PACS beheerder Hoofd / Manager 

Radiologie

Teamleider 

Radiologie/Administratie

Radioloog Informatie- / Project-

manager transmuraal

CIO / Hoofd ICT



Instelling Aantal onderzoeken op 
DVD uitgewisseld per jaar

Bereid om aan 
te passen naar 
geselecteerde 
leverancier 
DVDexit

Staat achter 
aanpak 
DVDExit 
project

Gateway 
noodzakelijk?

Patiënt ook 
toegang?

1 14,5k ontvangen
1,8k verstuurd

2 5k ontvangen
8k verstuurd

3 2,1k ontvangen
3,8k verstuurd

4 4k ontvangen
5k verstuurd

5 Onbekend 

6 1,5k ontvangen
0k verstuurd

7 Ontvangen onbekend
0k verstuurd

= Need to have

= Nice to have



Instelling Aantal onderzoeken op DVD 
uitgewisseld per jaar

Bereid om aan 
te passen naar 
geselecteerde 
leverancier 
DVDexit

Staat 
achter 
aanpak 
DVDExit 
project

Gateway 
noodzakelijk?

Patiënt ook 
toegang?

8 85k ontvangen
15k verstuurd

9 40k ontvangen
24k verstuurd

10 Ontvangen onbekend
30k verstuurd

11 3k ontvangen
8,7k verstuurd

12 3k-5k ontvangen
0k verstuurd

13 5k ontvangen
5k verstuurd ?

14 10k ontvangen
10k verstuurd

= Need to have

= Nice to have



Totalen van de 14 zorginstellingen uit praktijkonderzoek

169.100

Ontvangen
onderzoeken op DVD

111.300

Verzonden
Onderzoeken op DVD



Algemene bevindingen



Proces en functionaliteit

Momenteel meerdere oplossingen 

in gebruik in Nederland. Dit maakt 

DVD uitfaseren lastig.

Functionaliteit wordt als
voldoende beoordeeld.

Ontvangen zonder integratie
met eigen systemen wordt

niet goed beoordeeld.

Push gebruikt voor electief en 

spoed, maar spoed proces vraagt 

hierin aparte aandacht voor 

inrichting.

Adresboek, aandacht voor 

implementatie voornamelijk aan de 

kant van de ontvanger niet aan de 

kant van de verzender.

Integratie noodzakelijk vanwege 

omvang uitwisseling en minder 

foutgevoelig proces.

Triggerfunctie van DVD 

aandachtspunt bij digitaliseren 

proces.

DVDexit



Integratie met 
eigen systemen

en 
werkprocessen

Goede support

servicegericht

Gebruikers
vriendelijk

Veiligheid
geborgd
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Selectie leverancier | wensen zorginstellingen

Verslag zonder 
extra handelingen

meesturen en 
ontvangen

DVDexit



Cruciaal voor 
acceptatie is een 

integratie in eigen 
systemen en 

workflow

Uit het 
praktijkonderzoek 4 
levels van integratie

Minimale noodzaak 
is level 2 integratie. 

Voor hoog volume 
huizen is level 3 of 4

noodzaak! 
Mogelijkheid voor 

uitvoeren 
functioneel beheer 
door ziekenhuis zelf.
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Implementatie en beheer

Implementatie 
heeft een langere 
doorlooptijd dan 

geschetst door de 
leverancier.

–––

DVDexit



Geen integratie, 
handmatige up- en 

download

Basisintegratie
met PACS

Vanuit portaal 
opzoeken en 

opslaan in PACS 

Volledige integratie 
PACS 

of verzenden of 
ontvangen vanuit 

PACS

Volledige integratie 
PACS 

verzenden en 
ontvangen vanuit 

PACS

Levels van integratie

1 2 3 4

DVDexit

Huidig orderproces blijft gehandhaafd. Wens voor verdere automatisering van orderproces mede afhankelijk van EPD 

leverancier en beleid ziekenhuis. Aandachtspunt hierbij is vervangen trigger huidig DVD proces door digitaal alternatief. 
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Integratie | Level 2DVDexit



Integratie | Level 3 & 4DVDexit



A. Portaal

Portaal

Zorgverleners
adresboek

Ziekenhuis B

Adm. handeling Download

Ziekenhuis A

Adm. handeling Upload

A

DVDexit
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Mogelijkheden
voor integratie:

Level 1

Mogelijkheden 

voor integratie:

Level 1



B. Portaal met gateway

Portaal

Zorgverleners
adresboek

Ziekenhuis B

Adm. handeling Download

Ziekenhuis A

Adm. handeling Upload

Ziekenhuis C

Geïntegreerde Upload
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Ziekenhuis D

Geïntegreerde Download

G
A

T
E

W
A

Y
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B
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Mogelijkheden 

voor integratie:

Level 1, 2, 3 en 4
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Mogelijkheden
voor integratie:
Level 1, 2, 3 en 4



Grote behoefte aan 
landelijk push oplossing

• Naadloze aansluiting op 
bestaande systemen

• Oplossing voor beeld én 
verslag

• Kosten overzichtelijk en 
betaalbaar

• Veilig
• Alle ziekenhuizen doen mee

Bij gerealiseerde push 
oplossing blijft behoefte 

aan pull oplossing

Reden: push geeft geen 
totaaloverzicht (tijdlijn beelden 

en gegevens EPD)

Landelijke opschalingDVDexit

[Genoemde randvoorwaarden]
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Conclusies en overwegingen



Korte termijn

vervanging DVD is 

mogelijk

1

Landelijke

dekking voor

2021 mogelijk

7
Hosting bij

derden is

mogelijk

9
Leveranciers

unanieme

voorkeur voor

één contractpartij

8
Regie op

implementatie

nodig

10

Kosten zijn 

transparant en 

vergelijkbaar

5
Na besluitvorming 

en organisatorische 

randvoorwaarden 

is implementatie 
snel te realiseren

4
Veel partijen met 

vergelijkbare 

oplossingen

2
Conclusies

Verdere PULL 

integratie is

veelal mogelijk 

6

Oplossingsrichting 

bepaald mede 

laagdrempeligheid 

implementatie

3
Reacties leveranciers vs. Reacties zorginstellingen

Niet onderzocht in 

praktijkonderzoek

Niet onderzocht in 

praktijkonderzoek



Merk bestaande 

oplossing minder 

relevant 

7
Minimaal aantal 

handelingen 

belangrijk voor 

acceptatie gebruikers, 

mag niet meer zijn 

dan bij een DVD

9
Werkprocessen voor 

ontvangen en 

versturen verschillen 

per zorginstelling, 

mede bepaald door 

volume 

8
Behoefte voor 

structurele pull 

oplossing blijft 

(dossierdata, 

overzicht)

10

Implementaties van 

leveranciers duurden 

veelal langer dan 

vooraf bedacht.

5
Adresboek is cruciaal 

voor succes van 

netwerk. Centrale 

regie noodzakelijk

4
Mate van integratie 

verschillend, 

minimaal koppeling 

met PACS

3
Conclusies reacties zorginstellingen

Zorginstellingen

unanieme

voorkeur voor

één oplossing

1

Draagvlak voor 

deelname aan 

DVDexit groot

Waardering voor 

ambitie begrip voor 

realiteit

6

Indien een 

zorginstelling een 

PACS heeft is 

integratie geen keuze 

maar een must have

2



Betrek PACS 

leveranciers actief

en vooraf aan 

implementatie voor 

ideale workflow

7
Best-practice proces 

voor ontvangen en 

verzenden met 

onderscheid electief 

en spoed

9
Centrale regie op 

implementatie samen 

met geselecteerde 

leverancier

8
juridische acceptatie 

vooraf realiseren

10

Zorg voor 

commitment en 

urgentie om de DVD 

uit te faseren

5
Wijze van  vulling 

adresboek voor start 

implementatie

4
Start met installatie 

bij grote ontvangers,

daarna verzenders 

aansluiten

3
Advies implementatie DVDExit

Adresboek is cruciaal 

voor succes van 

netwerk. Centrale 

regie noodzakelijk

1

Financiering ook voor 

integratie, mits 

aansluiting in 2020

6

Implementatie 

zorginstelling met 

PACS minimaal incl. 

query/retrieve

koppeling PACS 

2



1. Ontvangen onderzoeken en verslagen komen 
direct binnen in PACS en kunnen van daaruit 
gekoppeld worden aan patiënt. 

Optioneel: Notificatie via sms of email

1. Selecteer patiënt en onderzoeken in eigen 
bronsysteem (PACS)

2. Met 1 klik (rechtermuis/knop in bronsysteem) 
keuze voor verzenden kunnen maken

3. Selecteren ontvanger uit landelijk adresboek
4. Klik op versturen waarbij het verslag 

automatisch mee wordt verstuurd.

Te verwachten workflowDVDexit

1. Onderzoeken en verslagen ontvangen op 
(voor)portaal en blijven staan totdat gebruiker 
ervoor kiest om deze door te sturen naar PACS.

2. In PACS worden onderzoeken en verslagen 
gekoppeld aan patiënt.

Verzenden
beelden en verslagen

Ontvangen workflow 1
beelden en verslagen

Ontvangen workflow 2
beelden en verslagen




