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MANAGEMENT-SAMENVATTING 

Dagelijkse zorgdata, opgeslagen in elektronische patiëntendossiers of cliëntendossiers, biedt mogelijkheden 

om middels onderzoek bij te dragen aan de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met beperkingen. Dit 

gebruik kan het onderzoeksproces versnellen, kosten voor onderzoek verlagen en het aantal deelnemers 

aan een studie vergroten. Uitdagingen in het gebruik van zorgdata voor onderzoek liggen onder andere in de 

kwaliteit van de data, de volledigheid van de gegevensverzameling en heterogeniteit tussen verschillende 

systemen. Ook in onderzoek naar mensen met een verstandelijke beperking zou (meer) gebruik gemaakt 

kunnen worden van dagelijkse zorgdata uit patiënten- en cliëntendossiers. Zorgdata in deze sector betreffen 

zowel medische informatie als ondersteuningsvragen bij ontwikkeling en functioneren die de kwaliteit van 

leven moeten verbeteren. De opbrengsten voor personen met beperkingen en hun omgeving van deze zorg 

zijn lastig in kaart te brengen door de grote diversiteit in personen en situaties. Ook daarvoor bieden 

zorgdata mogelijkheden. Om meer onderzoek te kunnen doen met dagelijkse zorgdata van mensen met een 

verstandelijke beperking is het belangrijk te weten hoe deze data eruit zien. Het doel van dit onderzoek was 

om te inventariseren hoe zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking hun zorggegevens 

georganiseerd hebben. Wat voor gegevens houden ze bij en hoe houden ze deze gegevens bij? Worden 

deze zorggegevens alleen gebruikt voor dagelijkse zorg of ook voor (wetenschappelijk) onderzoek? Worden 

cliënten om toestemming gevraagd voor het gebruik van hun gegevens en in hoeverre gaan ze hiermee 

akkoord? Wat zijn de wensen van organisaties zelf wat betreft het gebruik van hun zorgdata? Om hier inzicht 

in te verkrijgen is ervoor gekozen om (telefonische) interviews te houden met verschillende organisaties die 

zog verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking.  

Methode 
In totaal hebben er 12 interviews plaats gevonden met informanten van 10 verschillende instellingen. Voor 

een tweede invalshoek is daarnaast een ontwikkelaar van een elektronisch patiëntendossier, Gerimedica, 

geïnterviewd. Dit elektronisch patiëntendossier wordt naast voor dagelijkse zorg ook specifiek voor 

wetenschappelijk onderzoek gebruikt. De instellingen zijn via drie verschillende kanalen benaderd voor 

deelname: Netwerk SKK (drie instellingen), VGN (drie instellingen) en Gerimedica (vier instellingen). 

Resultaten 
Gegevens uit het ECD worden in de eerste plaats gebruikt voor individuele zorg. Vaak worden de data ook 

nog gebruikt om intern beleid op te bepalen. Als sturingsinformatie wordt het gebruikt om bijvoorbeeld te 

kijken hoeveel zorgplannen er nog niet vernieuwd zijn die wel vernieuwd hadden moeten worden. In mindere 

mate worden de data gebruikt voor onderzoek. De gegevens die in het ECD worden bijgehouden, staan voor 

het overgrote deel in open tekstvakken. Bij veel instellingen zouden de informanten de inhoud van het ECD 

graag wat meer standaardiseren, maar ze geven tegelijkertijd aan dat dit lastig is vanwege de grote 

diversiteit van de cliëntpopulatie en hun zorgvragen. Voor het ophalen van managementinformatie en het 

doen van analyses zou het fijn zijn als de data meer gestandaardiseerd zouden zijn. Maar er is ook de angst 

dat als je meer gaat standaardiseren, zorg die passend is in de individuele situatie in het gedrang komt. 

Naast het gegeven dat de diversiteit in de cliëntgroep het lastig maakt om de dossiervoering meer te 

standaardiseren, loopt men ook tegen weerstand van medewerkers aan. Men is gewend het dossier op de 

eigen manier in te vullen en medewerkers zouden zich beperkt voelen wanneer ze dit in gestandaardiseerde 

formulieren zouden moeten gaan doen. Er is daarnaast veel variatie in hoe medewerkers de dossiers 
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invullen en deze werkwijze aan elkaar doorgeven. Gegevens worden op verschillende manieren en op 

verschillende plekken genoteerd. Dit maakt het lastig om betrouwbare data uit de dossiers te halen voor 

analyses. Het enige moment dat er data uitgewisseld wordt tussen zorginstellingen onderling is wanneer een 

cliënt wordt overgedragen. Er vindt geen uitwisseling plaats om gegevens van instellingen onderling te 

kunnen vergelijken. De instellingen zien voordelen in het kunnen uitwisselen van gegevens, wat dat betreft is 

er wel behoefte aan. Maar in de praktijk gaat dat lastig worden met zowel praktische belemmeringen als de 

onzekerheid rondom de wijze waarop privacy-regelgeving moet worden gehanteerd (bv. wanneer zijn data 

anoniem). Bij een aantal instellingen is er steeds meer een wens tot en aandacht voor het doen van 

onderzoek. Men wil meer weten over wat in behandelingen nu werkt en wat niet. Men ziet daarbij de 

mogelijkheden van het gebruik van data uit dossiers. De werkdruk binnen zorginstellingen en gebrek aan 

prioriteit worden hierbij als complicerende factoren gezien. Zoals eerder beschreven verwacht men veel 

weerstand van medewerkers wanneer zij ten behoeve van onderzoek meer gestandaardiseerd gegevens in 

zouden moeten voeren in de dossiers. Zolang medewerkers niet direct de invloed op de gegeven zorg 

merken, heeft het voor hen geen prioriteit. 

Discussie 
Om sneller en gemakkelijker onderzoek te kunnen doen met zorgdata zou het handig zijn de dossiers meer 

te standaardiseren zodat de data kan worden vergeleken en samengevoegd. Het standaardiseren is echter 

nog een lastige opgave. De doelgroep is uitermate divers en moeilijk in beperkte keuzeopties te vangen. 

Daarnaast heb je te maken met medewerkers die hun dossiers graag op hun eigen manier invullen en 

andere prioriteiten hebben in hun werk. Maar ook organisaties willen vaak een op maat gemaakt ECD die 

aansluit op hun visie en willen niet vastzitten aan een standaard. Daarnaast is het nodig om instemming en 

informatie rondom rechtmatig gegevensgebruik zoals voor wetenschappelijk onderzoek te integreren in de 

afspraken die met gebruikers van zorg worden gemaakt. 

Veel instellingen zien de waarde van onderzoek en zouden hier meer mee willen doen om hun doelgroep 

vooruit te helpen. Ze zien ook de meerwaarde en misschien wel noodzaak van samenwerken hierin omdat 

het een relatief kleine groep betreft. Tegelijkertijd is standaardiseren binnen instellingen al moeilijk met 

locaties die na verloop van tijd vaak eigen werkwijzen ontwikkelen. Om tot een landelijke standaard en 

werkwijze te komen zou een zeer grote opgave zijn. De kosten en opbrengsten hiervan moeten zorgvuldig 

afgewogen worden. 

Om meer gebruik te kunnen maken van zorgdata voor onderzoek is het nodig om te blijven werken aan het 

verkleinen van de kloof tussen zorgverleners en onderzoekers. Wanneer medewerkers de urgentie voelen 

van een correct en volledig ingevuld dossier en er een meerwaarde in zien voor hun eigen werk in plaats van 

een extra taak waar ze zelf geen vruchten van plukken, zal dit de kwaliteit van de dossiers ten goede komen. 

Onderzoekers kunnen hieraan bijdragen door onderzoek uit te voeren met het veld en te weten wat daar 

speelt en waar men behoefte aan heeft. Hier wordt al hard aan gewerkt in bijvoorbeeld de verschillende 

Academische Werkplaatsen, maar het is belangrijk hier aandacht aan te blijven besteden.  
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1 INTRODUCTIE 

Mensen met een verstandelijke beperking hebben gemiddeld een slechtere gezondheid dan de algemene 

bevolking en hebben een hogere kans op te voorkomen ziektes en sterfte (Krahn, Hammond, & Turner, 

2006). Hoewel de levensverwachting van mensen met een verstandelijke beperking de laatste jaren is 

toegenomen, worden mensen met een verstandelijke beperking nog altijd gemiddeld 20 jaar minder oud dan 

mensen zonder beperking (O'Leary, Cooper, & Hughes‐McCormack, 2018). Daarnaast worden mensen met 

een verstandelijke beperking vaker opgenomen in het ziekenhuis en zijn er indicaties dat dit zou komen door 

een minder goede eerstelijns zorg voor deze groep (Dunn, Hughes‐McCormack, & Cooper, 2018). De 

kwetsbaarheid van de doelgroep is ook te zien in een studie van Cuypers et al. (2020) waarin werd 

aangetoond dat tijdens de griepepidemie van 2017-2018 in Nederland de oversterfte onder mensen met een 

verstandelijke beperking drie maal hoger was dan onder de algemene bevolking. Daarbij betrof de 

oversterfte bij mensen met een verstandelijke beperking ook jongere mensen en met een breder scala aan 

onderliggende oorzaken. Dit suggereert dat ook de huidige COVID-19 pandemie mensen met een 

verstandelijke beperking harder zou kunnen raken en dat de risicogroepen anders kunnen zijn dan in de 

algemene bevolking. Ondanks de dringende behoefte naar wetenschappelijke kennis om hun gezondheid te 

verbeteren, worden mensen met een verstandelijke beperking in medisch onderzoek onderbelicht (Brooker 

et al., 2015; Feldman, Bosett, Collet, & Burnham-Riosa, 2014). Maar ook het psychosociaal welbevinden van 

mensen met een verstandelijke beperking is lager dan dat van de algemene bevolking. Zo ondervinden 

mensen met een verstandelijke beperking bijvoorbeeld meer chronische eenzaamheid (Gilmore & Cuskelly, 

2014). Wetenschappelijk onderzoek is een noodzakelijk onderdeel van de inspanningen gericht op het 

verbeteren van de kwalitatieve bijdrage die zorg kan leveren in het verminderen van deze ongelijkheid. 

Het gebruiken van dagelijkse zorgdata, opgeslagen in elektronische patiëntendossiers of cliëntendossiers, 

voor onderzoek biedt veel mogelijkheden en voordelen. Het kan het onderzoeksproces versnellen, kosten voor 

onderzoek verlagen en het aantal deelnemers aan een studie vergroten. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld 

behandelingen sneller getest worden en bijwerkingen van medicijnen kunnen sneller en beter worden 

geïdentificeerd (Nordo et al., 2019). Daarnaast kan comorbiditeit, het tegelijkertijd voorkomen van twee of 

meer aandoeningen, makkelijker onderzocht worden met de grote hoeveelheden data uit patiëntendossiers 

(Roque et al., 2011).  

Ondanks de grote potentie van het gebruik van zorgdata, lopen onderzoekers die grote hoeveelheden data 

van patiënten willen analyseren tegen technische uitdagingen aan, zoals het samenvoegen van verspreide en 

heterogene data, en tegen ethische en juridische belemmeringen aan die de toegang tot gegevens beperken 

(Jensen, Jensen, & Brunak, 2012). Uitdagingen in het gebruik van zorgdata voor onderzoek liggen onder 

andere in de kwaliteit van de data, de volledigheid van de gegevensverzameling en heterogeniteit tussen 

verschillende systemen (Cowie et al., 2017). Ook zijn er juridische, organisatorische en semantische 

belemmeringen. Wanneer mensen zorg ontvangen van verschillende organisaties met verschillende systemen 

die niet gelinkt zijn, zijn er van deze mensen onvolledige dossiers beschikbaar. En wanneer men data van 

verschillende organisaties wil gebruiken met verschillende systemen kunnen deze niet zomaar met elkaar 

gecombineerd of vergeleken worden wanneer er geen sprake is van een standaard in terminologie en 

datavelden. Daarnaast kan data foutief gecodeerd zijn door onnauwkeurigheid, bijvoorbeeld door een te hoge 

werkdruk, maar ook doordat de systemen gebruikt worden om vergoedingen voor behandelingen te bepalen 
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en dit een stimulans kan vormen voor het kiezen voor bepaalde coderingen (Verheij, Curcin, Delaney, & 

McGilchrist, 2018). 

Een ander belangrijk probleem volgens Celi et al. (2016) in het goed gebruik kunnen maken van zorgdata voor 

onderzoek is de hardnekkige kloof tussen zorgverleners, de mensen die de data aanleveren, en onderzoekers, 

degenen die de data gebruiken. Door een gebrek aan communicatie en samenwerking tussen deze twee 

werelden is er een kloof tussen de wereld van onderzoek en de problemen in de praktijk. Door de oprichting 

van Academische Werkplaatsen zijn er al belangrijke stappen gezet om wetenschap en praktijk met elkaar te 

integreren, maar gegevens die verzameld worden voor onderzoek en gegevens die verzameld worden voor 

zorg zijn nog steeds zeer verschillend. 

Toch zou ook in onderzoek naar mensen met een verstandelijke beperking (meer) gebruik gemaakt kunnen 

worden van dagelijkse zorgdata uit patiënten- en cliëntendossiers. Zorgdata in deze sector betreffen zowel 

medische informatie als ondersteuningsvragen bij ontwikkeling en functioneren die de kwaliteit van leven 

moeten verbeteren. De opbrengsten voor personen met beperkingen en hun omgeving van deze zorg zijn 

lastig in kaart te brengen door de grote diversiteit in personen en situaties. Ook daarvoor bieden zorgdata 

mogelijkheden. Lastig hierbij is dat bekende uitdagingen bij onderzoek wat betreft werving, geïnformeerde 

toestemming, privacy, veiligheid en terugkoppeling van resultaten vaak nog groter worden wanneer het 

onderzoek uitgevoerd wordt onder kwetsbare bevolkingsgroepen. Angst voor dwang en mogelijke 

stigmatisering of discriminatie die het gevolg kunnen zijn van misbruik van onderzoeksgegevens zijn 

bijvoorbeeld angsten die bij deze groepen meer spelen. Hoe het informed consent eruit moet zien en in 

hoeverre cliënten hier een weloverwogen besluit over kunnen nemen, zijn belangrijke vragen die onderzoekers 

zich moeten stellen bij het ontwerp van hun studie (Raspa et al., 2020). 

Recente voorbeelden van onderzoek met zorgdata zijn onderzoek naar de invloed van de lockdown-

maatregelen tijdens de COVID-19 pandemie op probleemgedrag van mensen met een verstandelijke 

beperking (Schuengel, Tummers, Embregts, & Leusink, 2020) en onderzoek naar het gebruik van online 

ondersteuning tijdens de COVID-19 pandemie (Zaagsma, Volkers, Swart, Schippers, & Van Hove, 2020). 

Om meer onderzoek te kunnen doen met dagelijkse zorgdata van mensen met een verstandelijke beperking 

is het belangrijk te weten hoe deze data eruit zien. Het doel van dit onderzoek was om te inventariseren hoe 

zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking hun zorggegevens georganiseerd hebben. 

Wat voor gegevens houden ze bij en hoe houden ze deze gegevens bij? Worden deze zorggegevens alleen 

gebruikt voor dagelijkse zorg of ook voor (wetenschappelijk) onderzoek? Worden cliënten om toestemming 

gevraagd voor het gebruik van hun gegevens en in hoeverre gaan ze hiermee akkoord? Wat zijn de wensen 

van organisaties zelf wat betreft het gebruik van hun zorgdata? Om hier inzicht in te verkrijgen is ervoor 

gekozen om (telefonische) interviews te houden met verschillende organisaties die zog verlenen aan mensen 

met een verstandelijke beperking.  
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2 METHODE 

Het huidige onderzoek vormt een eerste inventarisatie van de organisatie en het gebruik van zorggegevens 

binnen zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is gekozen voor een kwalitatieve 

onderzoeksopzet omdat op deze manier specifieke ervaringen en meningen van deelnemers verzameld 

kunnen worden. Daarnaast is het voordeel van interviews dat er verder doorgevraagd kan worden op de 

antwoorden van de deelnemers zodat eventuele onduidelijkheden weggenomen kunnen worden en er een 

completer beeld van het onderwerp verkregen kan worden. Tegelijkertijd liep er via VGN een kwantitatieve 

studie, uitgevoerd door Significant Public, naar de inhoud van cliëntendossiers van instellingen voor mensen 

met een verstandelijke beperking, waardoor die studie en de huidige studie een goede aanvulling kunnen 

vormen op elkaar. De dataverzameling heeft plaats gevonden van juli 2019 tot en met maart 2020 en is 

uitgevoerd door Richtje Ras MSc, onderzoeksmedewerker van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Er zijn via drie verschillende kanalen instellingen benaderd voor deelname aan de interviews. Voor de 

interviews zijn vier zorginstellingen die betrokken zijn bij Netwerk SKK direct benaderd voor deelname. Van 

deze instellingen hebben drie instellingen meegewerkt aan een interview. Daarnaast is via VGN een oproep 

gedaan tot deelname. Zij hebben een mail uitgestuurd naar 170 leden met de vraag of hun gegevens aan de 

onderzoekers verstrekt mochten worden zodat zij benaderd konden worden voor deelname. Op deze uitvraag 

kwamen 29 reacties waarvan 27 instellingen toestemming gaven om benaderd te worden. Na het verwijderen 

van dubbele reacties van drie instellingen en een instelling waar al contact mee was gelegd, bleven er 23 

instellingen over voor benadering. Van deze instellingen zijn de zes grootste instellingen benaderd voor 

deelname en hebben drie instellingen uiteindelijk meegewerkt aan een interview. Er is voor gekozen om de 

zes grootste instellingen te benaderen omdat grote instellingen meer in de gelegenheid zijn dan kleinere 

instellingen om te investeren in het ontwikkelen van beleid en middelen voor het ontsluiten van zorggegevens. 

Voor een tweede invalshoek is een ontwikkelaar van een elektronisch patiëntendossier, Gerimedica, 

geïnterviewd. Dit elektronisch patiëntendossier wordt naast voor dagelijkse zorg ook specifiek voor 

wetenschappelijk onderzoek gebruikt. Via Gerimedica zijn de vijf instellingen voor mensen met een 

verstandelijke beperking die dat systeem gebruiken benaderd voor deelname. Hiervan hebben vier instellingen 

deelgenomen aan het interview. Naast de algemene topiclijst is deze instellingen gevraagd wat de reden was 

om voor dit systeem te kiezen en of het gebruik van de data voor wetenschappelijk onderzoek hier een rol in 

heeft gespeeld.  

Deelnemende zorgorganisaties werden gevraagd een informant aan te wijzen die zicht heeft op intake van 

cliënten, inrichting van het (elektronisch) cliëntendossier en de selectie, beheer en analyse van 

dossiergegevens. De interviews waren semigestructureerd van aard. De volledige topiclijst die als basis diende 

voor de interviews staat in bijlage 1. Bij twee instellingen kwam tijdens het gesprek naar voren dat er een 

andere informant zou zijn die aanvullende informatie kon verstrekken. Bij die instellingen zijn er daarom twee 

verschillende informanten gesproken. In totaal hebben er daardoor 12 interviews plaats gevonden met 

informanten van 10 verschillende instellingen. En één interview met de eerder genoemde ontwikkelaar van 

een elektronisch patiëntendossier, Gerimedica. 

De organisaties die hebben deelgenomen verlenen zorg aan tussen de 750 en 20.000 cliënten (zowel 

intramuraal als ambulant). De instellingen maken gebruik van verschillende aanbieders van ECD’s. Het meest 

gebruikte ECD is ONS, wat door vijf instellingen wordt gebruikt. De andere instellingen maken gebruik van 
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mijnCaress (twee instellingen), Pluriform Zorg (één instelling), PlanCare (één instelling) en Cura (één 

instelling). Vier van de gesproken instellingen maken voor hun EPD gebruik van Ysis van Gerimedica. De 

verschillende functies van de informanten waren: arts verstandelijk gehandicapten, adviseur kwaliteit en 

zorgbeleid, controller kwaliteit en veiligheid, functioneel beheerder, datamanager Cliëntendatabank, manager 

ICT-beleid en advies, manager expertisecentrum, business analist en directeur zorg, advies en behandeling.  

De interviews zijn opgenomen en getranscribeerd. Middels ‘Systematic Tekst Condensation’ (Malterud, 2012) 

zijn de transcripties met behulp van Atlas.ti 8 gecodeerd en de belangrijkste thema’s geselecteerd. 
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3. RESULTATEN  

3.1 Elektronisch cliëntendossier 
Instellingen maken gebruik van verschillende systemen om informatie over hun cliënten bij te houden. Voor 

de dagelijkse zorg is er een elektronisch cliëntendossier (ECD), daarnaast zijn er vaak aparte systemen voor 

bijvoorbeeld medische informatie en voor MIC (melding incident cliënt) en MIM (melding incident 

medewerker) meldingen. In principe staat alle informatie over cliënten in het ECD of één van de andere 

elektronische systemen. Informanten durven niet uit te sluiten dat er incidenteel nog gegevens in aparte 

Word-bestanden of op papier worden bijgehouden, maar dit is niet de bedoeling en volgens hen wel echt 

aan het verdwijnen. 

“Het uitgangspunt is dat alle cliëntgegevens in het ECD zitten en dat daar geen intern ander 

systeem naast zit.” (instelling #4) 

“Wij hebben 150 locaties en ik kan niet garanderen dat er dingen niet op papier worden 

bewaard. Dat is niet het beleid. Het beleid is dat wij in de systemen die ik u noemde dat daar de 

informatie van het cliëntdossier in bewaard wordt.” (instelling #7) 

“Vroeger werd er gewerkt met, dat werd dan Word-dossier genoemd, dat was een verzameling 

losse Word-documenten. Daar willen we dus heel beslist niet meer naartoe.” (instelling #10) 

 

3.2 Gebruik gegevens 
Gegevens uit het ECD worden in de eerste plaats gebruikt voor individuele zorg. Vaak worden de data ook 

nog gebruikt om intern beleid op te bepalen. Als sturingsinformatie wordt het gebruikt om bijvoorbeeld te 

kijken hoeveel zorgplannen er nog niet vernieuwd zijn die wel vernieuwd hadden moeten worden. In mindere 

mate worden de data gebruikt voor onderzoek. Van de gesproken instellingen doen er twee niets op het 

gebied van wetenschappelijk onderzoek. Als er wel onderzoek wordt gedaan bij een instelling zijn het 

meestal onderzoeken waar de cliënten actief in participeren. In deze onderzoeken vullen zij aparte 

vragenlijsten in en wordt er niet vaak gebruik gemaakt van data uit het ECD. Een aantal instellingen ziet wel 

de mogelijkheden van het gebruiken van de data uit ECD’s en zou er meer mee willen doen. 

“Je bent voortdurend bezig om er informatie in te stoppen maar behalve het lopende 

zorgproces gebeurt er heel erg weinig mee. Wat wij graag zouden willen zien is dat je die informatie 

ook veel meer gebruikt.” (instelling #10) 

“Met name voor individuele zorg, eigenlijk ja. We maken weinig echt globale overzichten of 

vanuit preventie of dat soort dingen, dat halen we er denk ik nog onvoldoende uit.” (instelling #2) 

“In principe gebruiken we die voor de individuele zorg, geanonimiseerd maken we een 

aantal gegevens toegankelijk in verband met de monitoring.” (instelling #9) 

“Op dit moment gebruiken we de data van het cliëntdossier nog niet bijvoorbeeld voor 

onderzoeksvragen of cliëntwaarderingsonderzoeken ofzo.” (instelling #8) 

“We kijken ook intern van: wat zegt nou een bepaalde lijn in vragen die cliënten ons stellen? 

Of hebben wij bijvoorbeeld heel veel mensen met NAH het afgelopen jaar binnengekregen? En 

komen daar dan meer incidentmeldingen van of juist niet?” (instelling #4) 

“Er gebeurt zeker wel wat wetenschappelijk onderzoek, dat doen we dan wel aan de hand 

van echt vragenlijsten uit te zetten. Maar dat staat los van data uit het dossier halen.” (instelling #7) 
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“Wij zijn een opleidingscentrum voor gedragswetenschappers en artsen in opleiding. En bij 

hun leerlijn hoort dan een bepaald onderzoek, en daar worden dan ook gegevens van onze 

organisatie voor gebruikt.” (instelling #9) 

“Op basis van de gegevens die hij nu heeft kan hij gewoon voorspellen dat er een valgolf 

aankomt en daar heeft hij bij onze directeur medische zaken aandacht voor gevraagd, van dit gaat 

er gebeuren als we niks doen en dat wordt nu bijvoorbeeld opgepakt. Dit is maar een klein voorbeeld 

van wat je met de data die je dagelijks verzamelt kunt doen.” (instelling #10) 

“We hebben weleens dat er een student een bepaalde vraag heeft en dan proberen we dat 

uit het systeem te halen, maar echt op basis van aanvraag.” (instelling #3) 

“Er is geen beleid van wat willen wij delen voor wetenschappelijk onderzoek, wat moet je 

daar voor doen, hoe ga je de toestemming regelen en geanonimiseerd, niet geanonimiseerd, etc. 

Daar moet je een visie op hebben en die hebben wij niet. En dan gebeurt er ook niks.” (instelling #5) 

 

3.3 Gegevens ECD 
De gegevens die in het ECD worden bijgehouden, staan voor het overgrote deel in open tekstvakken. Een 

aantal, met name medische, gegevens staan soms wel in codes of gestandaardiseerde antwoorden 

genoteerd, maar dit is slechts een fractie van het geheel.  

“In het medische stuk heb je wat meer codes, dat zijn dan diagnosecodes enzo, maar verder 

zijn het heel veel open tekstvelden.” (instelling #3) 

“Voor 90% ligt alles in tekstblokken vast en maar een heel beperkt deel gewoon echt 

gecodeerd.” (instelling #6) 

“Mijn indruk is dat 80% open vragen zijn. Het hangt wel een beetje af van de cliëntgroep.” 

(instelling #10) 

Bij veel instellingen zouden de gesproken informanten de inhoud van het ECD graag wat meer 

standaardiseren, maar ze geven tegelijkertijd aan dat dit lastig is vanwege de grote diversiteit van de 

cliëntpopulatie en hun zorgvragen. Voor het ophalen van managementinformatie en het doen van analyses 

zou het fijn zijn als de data meer gestandaardiseerd zouden zijn. Maar er is ook de angst dat als je meer 

gaat standaardiseren, dit ten koste kan gaan van de zorg. 

“We zouden dat wel willen ja. Bijvoorbeeld alle mensen met reuma eruit, dat krijg je nu niet 

voor elkaar. Maar dat is heel moeilijk.” (instelling #1) 

“Omdat we een hele brede cliëntpopulatie hebben, dus het is lastig om daar passende 

gesloten antwoorden op te verzinnen.” (instelling #3) 

“Wat vaak is als je het standaardiseert dan gaan mensen er omheen werken en dan gaan ze 

opmerkingen velden gebruiken of “niet van toepassing, anders”, omdat je vaak in de standaarden de 

nuance niet kan aanbrengen die wezenlijk is voor de goede kwaliteit van zorgverlening.” (instelling #7) 

“We willen niet vanuit DSM-5, we willen juist vanuit de context werken van die cliënt. En dat 

zijn vaak vrij open dingen.” (instelling #8) 

“Aan de ene kant zou het handig zijn, aan de andere kant moet het niet ten koste gaan van 

de kwaliteit van de zorg.” (instelling #9) 
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3.4 Weerstand medewerkers 
Naast het gegeven dat de diversiteit in de cliëntgroep het lastig maakt om de dossiervoering meer te 

standaardiseren, loopt men ook tegen weerstand van medewerkers aan. Men is gewend het dossier op de 

eigen manier in te vullen en medewerkers zouden zich beperkt voelen wanneer ze dit in gestandaardiseerde 

formulieren zouden moeten gaan doen. Daarnaast wordt het invullen van het dossier überhaupt als extra 

belasting gezien en niet als wezenlijk onderdeel van het werk. 

“De medewerkers die echt het werk moeten doen die zijn meestal heel wars van ja, codes 

bijvoorbeeld invullen in plaats van dat ze een vrije tekst mogen invullen.” (instelling #6) 

“Heel veel begeleiders zijn ook gewend dat ze de ruimte hebben om gewoon op te schrijven 

wat in ze opkomt en daar hun plan mee op te bouwen”. (instelling #3) 

“Een probleem is dat ze zelf ook niet direct meteen het voordeel zien, dat ze er zelf geen 

profijt van hebben om het op een andere manier te gaan doen waardoor dat ook weer heel veel 

weerstand geeft van, ik heb er wel heel veel gedoe aan maar ik heb er zelf niks aan.” (instelling #7) 

“Ik denk dat het in de zorg altijd een discussie blijft over: kan het niet minder? Moeten we dit 

echt allemaal opschrijven? Ik ga liever gewoon wandelen met een cliënt in plaats van een dossier 

vullen. Dat is altijd.” (instelling #4) 

“Heel vaak krijg je toch het gevoel van zorgmedewerkers, wat ze rechtstreeks met de cliënt 

doen, dat is hun werk en achter een computer zitten, dat zien ze niet als hun werk.” (instelling #10) 

 

3.5 Variatie invullen dossier 
Er is veel variatie in hoe medewerkers de dossiers invullen. Gegevens worden op verschillende manieren en 

op verschillende plekken genoteerd. Dit maakt het lastig om betrouwbare data uit de dossiers te halen voor 

analyses. Veel instellingen geven daarom aan actief het overeenkomstig invullen van het ECD te 

bevorderen, maar ook dat dit een voortdurende strijd is die nooit helemaal te winnen lijkt. 

“Als ik wil weten heeft iemand nog recent een epileptisch insult gehad dan kan ik dat 

opzoeken, mits vertrouwende dat iedereen zich aan de werkafspraken houdt dat je dat in dat systeem 

ook noteert. Als ik het echt wil weten moet ik bellen.” (instelling #1) 

“We zien dat er heel veel variatie is in hoe dat erin komt en hoe goed dat bijgehouden wordt. 

En wat waar opgeschreven wordt ook.” (instelling #3) 

“Als ik praat over cliënten met Down, nou dat is een duidelijk herkenbare groep, en je gaat 

dan zoeken in de systemen, dan kom je veel te weinig cliënten met Down tegen, terwijl ze er echt wel 

moeten zijn. En dan blijkt dat in het ene geval staat het in het persoonsbeeld en dan staat het in een 

andere analyse, dan staat het in het medisch dossier, dus op heel veel plekken wordt wel iets gezegd, 

maar niet op een gestructureerde manier.” (instelling #6) 

“We zijn een aantal jaar geleden opgesplitst in regio’s, en dat heeft wel zijn voordelen, maar 

heeft ook wel als nadeel dat overal de contacten wat minder worden en dat op een gegeven moment 

mensen allemaal hun eigenlijk gang gaan, waardoor de werkafspraken wat meer op de achtergrond 

komen te liggen.” (instelling #5) 

“De implementatie is gepaard gegaan met trainingssessies en een gebruikershandleiding. 

Dus ik denk dat de uniformiteit nu redelijk is, maar ik merk ook dat in het gebruik zelf alweer op 

deellocaties hier en daar wat eigen invulling wordt gegeven.” (instelling #9) 
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“Ik geloof dat we iets van 400 of 500 locaties hebben waarop zorg verleend wordt. Daar kan 

hier en daar ook iets van een autonoom proces ontstaan waar mensen hun eigen manier bedenken. 

Als je daar niet voortdurend en heel nauw op stuurt dan kan iedereen min of meer zijn eigen kant op 

wandelen.” (instelling #10) 

Eén instelling gaf een voorbeeld van een werkbezoek aan het UMC Utrecht waar het probleem van variatie in 

invullen ook naar voren kwam. Hier hebben ze ervoor gekozen om niet meer naar uniformiteit te werken maar 

om het op een andere manier op te lossen. 

“Ik was laatst op bezoek bij UMC Utrecht en daar lieten ze mij een voorbeeld zien van de 

varianten in hun dossier, en dan hebben we het over een elektronisch patiënten dossier, in het 

vastleggen van een bepaald medicijn. En die variatie was van a punt tot en met de juiste naam 

bestaande uit 15 letters. En daar zaten dus 40 varianten tussen die artsen vastleggen om één specifiek 

medicijn op te nemen in het dossier. En ook nog eens op verschillende velden in het dossier. En zij 

zeggen we hebben de strijd opgegeven om mensen erop te wijzen dat op die specifieke plek ze het 

op die manier moeten benoemen. Dus zij hebben er een hele tooling omheen gebouwd om te zeggen 

als daar deze combinatie van letters staat door die arts voor deze cliënten populatie, dan is het dit 

medicijn. En daar hebben ze een jaar of vijf naartoe gewerkt om dat scherp te krijgen.” (instelling #7) 

 

3.6 Ontwerp ECD 
Bij het opzetten van het ECD geven veel instellingen aan te kijken bij andere organisaties hoe zij hun ECD 

hebben ingericht. Dit doen ze om van elkaar te kunnen leren en niet opnieuw het wiel uit te hoeven vinden. 

Om gaandeweg het ECD aan te kunnen passen hebben bijna alle (grotere) instellingen procedures 

opgesteld. Vaak is er een aantal keer per jaar een overleg met superusers of keyusers die de wensen vanuit 

de medewerkers uit de regio’s bespreken. Cliënten worden hierin soms betrokken door middel van de 

cliëntenraad. Wetenschappers hebben bij de gesproken instellingen nooit een rol gehad in het ontwerp van 

het ECD. 

“We hebben voordat we begonnen met de implementatie van dit ECD, hebben we bij een 

aantal instellingen die dit al gebruiken toen gekeken.” (instelling # 9) 

“We gaan niet het wiel opnieuw uitvinden, kijk we willen eigenlijk meeliften op 

voortschrijdend inzicht in de sector en als dat er niet is dan bedenken we het zelf.” (instelling #7) 

“Regionaal ECD team heet dat. Daar worden de dingen besproken waar men tegenaan 

loopt. En daar kunnen dus wensen uit voortkomen. Vanuit dat RET hebben we een landelijk team, 

en die RETs komen bij elkaar en dan worden de belangrijke dingen daaruit gehaald en met elkaar 

besloten wat men wil en dan wordt het nog vanuit dat landelijk team formeel voorgelegd aan, ik weet 

niet of het rechtstreeks naar de raad van bestuur gaat of dat er nog een commissie tussen zit, maar 

er is wel een democratisch proces waarin de beslissingen worden voorgelegd.” (instelling #6) 

“Dat is dan altijd binnen projectvorm waarin vertegenwoordigers van verschillende 

belanghebbenden aan tafel zitten en waaruit verschillende invalshoeken zaken op tafel komen en 

dat beweegt zich dan op een gegeven moment naar een consensus.” (instelling #10) 

“We hebben ook de medezeggenschap zo geregeld dat cliënten én de vertegenwoordigers 

in dat orgaan zitten. En de belangrijke wijzigingen die we toevoegen binnen het ECD gaan via die 

organen.” (instelling #4) 
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3.7 Data uitwisseling 
Hoewel men bij het ontwerp van het ECD bij andere instellingen kijkt hoe zij dit hebben vormgegeven is het 

geen streven van zorginstellingen om hun ECD aan te laten sluiten bij andere instellingen om uniform 

gegevens te verzamelen zodat deze beter uitgewisseld of vergeleken kunnen worden. Eenheid van taal, die 

nodig is om gegevens op elkaar aan te laten sluiten, is volgens de instellingen nog erg ingewikkeld. 

“Als je het hebt over uitwisselbaarheid tussen organisaties niet. Eigenlijk is het dossier 

volledig ontwikkeld op taalgebruik en inrichting binnen de organisatie.” (instelling #8) 

“Ik persoonlijk denk dat dat een goede zaak zou zijn, maar ik denk ook dat je nauwelijks een 

grotere uitdaging op je pad kan nemen.” (instelling #10) 

“Dat is wel een aandachtspunt maar dat is heel moeilijk te realiseren want er is niet echt 

eenheid van taal. Het is binnen onze eigen organisatie al lastig, laat staan in de sector. […] We 

gebruiken hier woorden als zorgplan, begeleidingsplan, sommige mensen hebben het nog over 

individueel ondersteuningsplan. Ja, dat is heel lastig.” (instelling #7) 

“We hebben het erover gehad, maar het is verder niet gelukt ofzo. We volgen ook wel de 

vorderingen daarin bij de overheid, met die informatieblokken en die bouwstenen.” (instelling #3) 

“We hebben toen we begonnen met het ECD gekeken wat registeren we nu allemaal? En 

heel veel dingen kwamen eigenlijk op hetzelfde neer, maar noemden we net iets anders. Daar 

hebben we toen één taal voor bedacht. Dit is zoals wij het doen. […] En we kunnen niet op dertig 

manieren een bepaald item net iets anders gaan noemen, omdat net toevallig de gemeente X dat wil 

weten. Dus dan leggen we meer uit wat we waarmee bedoelen.” (instelling #4) 

Uitwisseling van data voor directe clientenzorg vindt wel plaats wanneer er een samenwerkingsverband is 

tussen organisaties. Zorginstellingen wisselen bijvoorbeeld vaak gegevens uit met huisartsen, ziekenhuizen, 

apotheken en gemeentes. Het enige moment dat er data uitgewisseld wordt tussen zorginstellingen 

onderling is wanneer een cliënt wordt overgedragen. Er vindt geen uitwisseling plaats om gegevens van 

instellingen onderling te kunnen vergelijken. Er wordt bij de intake van cliënten geen informatie automatisch 

overgenomen van andere instellingen. Informatie wordt in het ECD overgetypt of eventueel in een pdf als 

bijlage bij het dossier gevoegd. 

“Als je het hebt over uitwisseling, we werken natuurlijk steeds meer in een keten van 

instellingen. Dus wij krijgen te maken met gemeentes en we wisselen uit met de apothekers, we 

wisselen uit met huisartsen en ziekenhuizen.” (instelling #5) 

“We hebben ook allerlei koppelingen lopen met zowel interne systemen als ook met een 

aantal ziekenhuizen en laboratoria, daar worden ook gegevens mee uitgewisseld.” (instelling #10) 

“Wel op geaggregeerd niveau, dus die kwaliteitstoetsing waar ik over sprak, dat wordt wel 

op geanonimiseerde basis gedeeld, maar daar houdt het wel bij op qua uitwisseling.” (instelling #7) 

“Als data worden uitgewisseld dan is het omdat onze cliënten naar een andere zorginstelling 

gaan, maar data of dossiers worden niet met elkaar vergeleken. Ik denk op zich dat dit nuttig kan 

zijn, want je kan van elkaar leren.” (instelling #10) 

“Op dit moment is het nog dat wij alleen in feite de NAW en BSN, dat soort gegevens 

krijgen. En dat we zelf via de huisarts, vaak in pdf, informatie van de huisarts krijgen.” (instelling #2) 

“Op het moment van in- of uitstroom van cliënten vindt er een soort samenvatting van het 

zorgplan plaats, wat dan met toestemming van cliënt of wettelijk vertegenwoordiger gedeeld kan 

worden. Maar dat is zeg maar ad hoc, dat gebeurt niet automatisch.” (instelling #9) 
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De instellingen zien de voordelen in het kunnen uitwisselen van gegevens, wat dat betreft is er wel behoefte 

aan. Maar in de praktijk gaat dat lastig worden met zowel praktische belemmeringen als het kunnen 

waarborgen van eisen rondom privacy. 

“Het zou, als je patiënten overneemt van een andere instelling zou het heel handig zijn dat 

dat ook gemakkelijk gestandaardiseerd kan.” (instelling #2) 

“Dit is zo ongeveer de grootste uitdaging in de zorg om tot een systematiek te komen die het 

mogelijk maakt om heel makkelijk gegevens met andere instellingen uit te wisselen. Ik denk dat 

iedereen de noodzaak ziet maar het gaat uitermate langzaam.” (instelling #10) 

“Dan krijg je toch ook een beetje een beeld van onze cliëntpopulatie ten opzichte van een 

andere cliëntpopulatie. Bijvoorbeeld, hebben wij nou heel veel vrijheidsbeperkingen of niet zo veel. 

Dat soort informatie lijkt me wel interessant.” (instelling #3) 

 

3.8 Wetenschappelijk onderzoek 
Bij een aantal instellingen is er steeds meer een wens tot en aandacht voor het doen van onderzoek. Men 

wil meer weten over wat in behandelingen nu werkt en wat niet. Men ziet daarbij de mogelijkheden van het 

gebruik van data uit dossiers. Er wordt over elke cliënt een enorme hoeveelheid data bijgehouden en daar 

zou meer mee kunnen dan op dit moment gebeurt. Het belang van samenwerking met andere instellingen 

wordt daarin onderkend omdat de doelgroep een relatief kleine populatie is. 

“We hebben een hoofd onderzoek nu aangesteld om veel beter te valideren dat we de 

goede dingen doen in plaats van ‘ja, we denken dat we het goed doen’.” (instelling #7) 

“Onze directeur Medische Zaken die zit erg op het spoor evidence based medicine. Die wil 

geen behandeling uitvoeren op basis van horen zeggen, maar juist op basis van bewezen 

therapieën en behandelingen. Het is zeker niet zo dat we hier niks mee willen, maar het is niet een 

primair doel.” (instelling #10) 

“We zijn er wel mee bezig om ook wat nauwere contacten te onderhouden met 

onderwijsinstellingen.” (instelling #3) 

“De behoefte is wel om meer zicht te krijgen op wat werkt. En als je zicht wil krijgen op wat 

werkt dan heb je gewoon meer informatie nodig dan je, zeker in een kleine organisatie, kan halen.” 

(instelling #8) 

“Dan is er toch wel een hele roep naar samenwerking, ook zeker op onderzoeksgebied. Wil 

je echt wat meer slagkracht hebben in onderzoek zal je toch meer moeten gaan combineren, maar 

dat is nu nog heel lastig.” (instelling #2) 

“Kijk de doelgroep is natuurlijk maar klein hè, als je het goed beschouwt. Dus wil je een 

beetje fatsoenlijke analyse kunnen maken dan moet je het wel samen doen.” (instelling #6) 

Instellingen die vaker meewerken aan onderzoek, hebben over het algemeen een vastgelegde procedure 

die gevolgd wordt om te bepalen of er wel of geen medewerking wordt verleend. 

“Daar hebben wij een onderzoeksgroep voor, zit ik zelf ook in. En dan kijken we of het voor 

ons een meerwaarde heeft, of het voor cliënten zeker een meerwaarde heeft en of het anoniem kan. 

En daar hebben we een aantal richtlijnen voor om te kijken of we eraan gaan voldoen.” (instelling #4) 

“In principe proberen we niet direct toegang te geven tot onze systemen, maar echt een 

uitdraai ervan te maken bijvoorbeeld. En afhankelijk van de vraag is dat de manager van de 
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behandeldienst of misschien de manager van kwaliteit en zorgbeleid. Het hangt een beetje van de 

vraag af en waar die binnenkomt.” (instelling #3) 

“Studenten haken ergens aan, bij ons is dat de bestuurscommissie [naam commissie]. En 

daar is een soort toetsingskader, wat daarbij gebruikt wordt. En bij twijfel wordt dat opgeschaald 

naar de besturen.” (instelling #9) 

De werkdruk binnen zorginstellingen en gebrek aan prioriteit worden als complicerende factoren gezien, 

zowel in het opzetten van onderzoek, het is niet iets wat je er zomaar even bij kunt doen, als in de uitvoering. 

Zoals eerder beschreven verwacht men veel weerstand van medewerkers wanneer zij ten behoeve van 

onderzoek meer gestandaardiseerd gegevens in zouden moeten voeren in de dossiers. Zolang 

medewerkers niet direct de invloed op de gegeven zorg merken, heeft het voor hen geen prioriteit. Hetzelfde 

ervaart een zorginstelling met het verkrijgen van toestemming van cliënten voor het gebruik van hun 

gegevens voor onderzoek. Medewerkers moeten deze toestemming aan al hun cliënten vragen en het 

vermoeden is dat dit vaak niet gebeurt omdat het voor de medewerkers geen prioriteit heeft. 

“Alleen intern zou al super tof zijn, alleen kost onderzoek doen gewoon vreselijk veel tijd. En 

in de huidige krapte is dat gewoon best wel lastig. Dus dat zou bijna alleen maar in samenwerkingen 

kunnen.” (instelling #1) 

“Het ligt ergens onderop de plank, laat ik het zo zeggen, omdat de werkdruk bij veel mensen 

zo hoog is dat het ertoe heeft geleid dat het wetenschappelijk onderzoekbeleid eigenlijk altijd op het 

tweede plan komt.” (instelling #5) 

“Een andere instelling heeft bijvoorbeeld 40 gedragsdeskundigen en de één doet een 

promotieonderzoek en de ander, hebben ze een science practioner. Als je 5 of 6 

gedragsdeskundigen hebt is het al veel lastiger. Als je maar één AVG’er [Arts voor Verstandelijk 

Gehandicapten] hebt, wie gaat dan wetenschappelijk onderzoek doen?” (instelling #8) 

“Een gesprek met een cliënt heb je zo je tijd vol en dat gaat om van alles. De 

schimmelnagels zijn belangrijker dan toestemming voor onderzoek. Het zit onderaan het 

prioriteitenlijstje voor iedereen die dit moet vragen aan cliënten. Want het heeft ook gewoon geen 

betekenis voor ze, het zegt medewerkers echt niks.” (instelling #6) 

Daarnaast is er onduidelijkheid over het toepassen van de privacywet. Wanneer moet je nu wel en niet 

toestemming vragen en aan wie? Wanneer zijn gegevens anoniem? Zijn gegevens ooit echt anoniem? Eén 

van de gesproken instellingen is op dit moment bezig wetenschappelijk onderzoek binnen de instelling op te 

zetten en loopt hier bijvoorbeeld tegenaan. Er is nog veel discussie over de praktische uitwerking van de wet 

en een richtlijn vanuit een overkoepelend orgaan wordt hierin als wenselijk gezien. Gerimedica, ontwerper 

van een EPD waarvan de data beschikbaar gemaakt worden voor onderzoek (zie paragraaf 3.10 EPD Ysis 

en onderzoek) ervaart deze discussie ook. Zij zeggen dat volgens de AVG wetenschappelijk onderzoek 

uitgevoerd mag worden zonder individuele toestemming zolang aan een aantal in de wet geformuleerde 

voorwaarden wordt voldaan en de client wordt geinformeerd en de mogelijkheid krijgt om bezwaar te maken. 

Toch zien zij dat er één of twee instellingen zijn die hun data niet beschikbaar stellen voor onderzoek omdat 

zij de wet anders interpreteren of verwachten dat opslag en gebruik van digitale data leidt tot huiver of 

wantrouwen bij clienten en naasten. In tekstvak 3.1 staat artikel 24 van de Uitvoeringswet Algemene 

verordening gegevensbescherming over wetenschappelijk onderzoek binnen de AVG. 

“Maar wat zijn nou de regels voor opt-out dat is me niet helemaal duidelijk. En als je in één 

zorgorganisatie zit: hoe anoniem is het dan nog? Daar kan ook niemand je echt antwoord op geven. 
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[…] En het blijft natuurlijk dat wij altijd zitten met dat wilsbekwaam en niet wilsbekwaam, wordt dat 

weer een stapje ingewikkelder. Aan wie vraag je nu toestemming?” (instelling #1) 

“Toen we er echt mee aan de slag gingen toen bleek ook wel dat de dingen veel complexer 

zijn dan we dachten. In de zin van, hoe worden gegevens vastgelegd, hoe toegankelijk zijn ze, hoe 

gestructureerd zijn ze. Je kan natuurlijk wel zeggen van we willen graag informatie bieden, maar dan 

moet de kwaliteit van die informatie ook goed genoeg zijn.” (instelling #6) 

 

Tekstvak 3.1: Onderzoek binnen de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming  

 

3.9 Cliëntendatabank 
Eén instelling gaf aan zelf een database ontwikkeld te hebben, een Cliëntendatabank, waarin gegevens uit 

verschillende systemen samengebracht worden om uitsluitend voor onderzoek te gebruiken. Doordat de 

aparte systemen allemaal een koppeling hebben met de databank wordt relevante informatie automatisch 

overgenomen in de databank. Wanneer iemand onderzoek wil doen met deze gegevens worden deze, mits 

de cliënt daar toestemming voor heeft gegeven, er geanonimiseerd uit gehaald en aan de betreffende 

onderzoeker overgedragen. Het voordeel van deze centrale databank is dat de benodigde data niet bij ieder 

verzoek opnieuw uit alle systemen hoeven te worden gehaald. De vraag naar deze data viel de instelling in 

de beginjaren nog tegen. Het afgelopen jaar is het aantal verzoeken echter flink gestegen, door subsidie op 

onderzoek met zorggegevens vanuit ZonMW en door de behoefte aan snel toegankelijke data vanwege de 

impact van COVID-19. Aanvankelijk was er de hoop dat andere instellingen zouden aansluiten bij dit initiatief 

en dat er uiteindelijk een landelijk platform zou komen. Hoewel andere instellingen enthousiast waren is dit 

toch niet van de grond gekomen, vermoedelijk omdat de timing niet optimaal was. Op het moment dat dit 

speelde hadden instellingen hun handen vol aan de transitie in de zorg met de nieuwe wetgeving die eraan 

kwam. Daarnaast kwamen ze erachter dat het alleen beschikbaar stellen van hun software niet werkbaar 

zou zijn, maar dat je zou moeten zoeken naar een ander platform waarbij je de gegevens samenbrengt op 

een al gecodeerd en geaggregeerd niveau. De data van verschillende organisaties verschillen zo dat er 

eerst een voorbewerking op moet komen voordat je ze kan samenbrengen. De wens tot samenwerking is er 

wel nog steeds. 

 

Artikel 24. Uitzonderingen voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische 
doeleinden 

Gelet op artikel 9, tweede lid, onderdeel j, van de verordening, is het verbod om bijzondere categorieën 

van persoonsgegevens te verwerken niet van toepassing, indien: 

a. de verwerking noodzakelijk is met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of 

statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, eerste lid, van de verordening; 

b. het onderzoek, bedoeld in onderdeel a, een algemeen belang dient; 

c. het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning 

kost; en 

d. bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de 

betrokkene niet onevenredig wordt geschaad. (Overheid.nl, 2020)  
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3.10 EPD Ysis en onderzoek  
Een aantal instellingen maakt voor het medisch dossier gebruik van Ysis van Gerimedica. Data die in Ysis 

staan komen automatisch in een centrale database die uitsluitend geanonimiseerd toegankelijk is voor 

gekwalificeerde onderzoekers van enkele universiteit, tenzij cliënten of de instelling aangeven hier niet aan 

mee te willen werken, een zogenoemde opt-out. Er is alleen toegang mogelijk na indienen en goedkeuring 

van een aanvraag voor toegang die voldoet aan alle bovengestelde eisen en aan de eisen van 

dataminimalisatie en pseudonimisatie. Vier van de gesproken instellingen maken gebruik van Ysis en drie 

van die vier instellingen stellen op deze wijze hun data beschikbaar voor onderzoek. Dit was echter voor 

geen van de instellingen een reden om voor Ysis te kiezen. 

“Dit is eigenlijk het enige multidisciplinaire behandelsysteem wat er is. Dus hier werken 

behandelaars van verschillende disciplines op het niveau van een individueel cliëntendossier met 

elkaar samen. Ze kunnen met elkaar informatie en berichten uitwisselen en dat was voor ons primair 

de reden dat we voor dit systeem gekozen hebben. Maar goed, het feit dat de data die je genereert 

dat die benut kunnen worden dat is zonder meer, vind ik zelf een hele mooie pre en uiteindelijk kun 

je daar alleen maar je voordeel mee doen als zich dat weer in de zorg door vertaalt.” (instelling #10) 

Onderzoek kan met Ysis op twee manieren uitgevoerd worden. Men kan een aanvraag doen om ‘usual care’ 

data uit de database te verkrijgen. Of men kan gebruik maken van de speciale onderzoeksschil die als het 

ware bovenop het EPD ligt. In de software kan men precies aangeven welke cliënten in het onderzoek 

opgenomen dienen te worden. Wanneer een cliënt aan deze eisen voldoet krijgt de medewerker een pop-up 

met de vraag of de cliënt wil deelnemen aan het onderzoek. Wanneer de cliënt toestemming heeft gegeven 

verschijnt in het dossier van de cliënt een extra tabblad wetenschap met de benodigde meetinstrumenten en 

op de agenda de momenten waarop deze ingevuld dienen te worden. Door deze geautomatiseerde 

werkwijze zien zij de respons in onderzoek enorm toenemen. De hoeveelheid onderzoek die met behulp van 

Ysis wordt gedaan, valt Gerimedica nog wel tegen. Op het moment van het interview, hadden er bij 

Gerimedica vier of vijf data extracties plaats gevonden. Deze waren allemaal op data uit de sector 

Verpleging & Verzorging. Met de data vanuit de Verstandelijk Gehandicaptenzorg was nog geen onderzoek 

uitgevoerd. Met de beschreven onderzoeksschil waren op het moment van het interview vier studies 

uitgevoerd, maar ook hiervan geen in de Verstandelijk Gehandicapten sector. Dit was voor de uitbraak van 

COVID-19. Maar ook tot en met 2021 zijn er nog geen publicaties op basis van Ysis over de impact van de 

pandemie op de gehandicaptenzorg. 

 

3.11 Standaard dossier versus maatwerk 
Een belangrijk kenmerk van Ysis is dat het een standaard pakket is dat niet per organisatie op maat 

gemaakt wordt. Dit zorgt ervoor dat alle organisaties die met dit systeem werken op een zelfde manier hun 

data invoeren, wat het doen van onderzoek met de data vergemakkelijkt. De belangrijkste reden voor 

Gerimedica om hiervoor te kiezen is dat ze op deze manier naar eigen zeggen een betrouwbare partner voor 

hun klanten kunnen zijn. Wanneer er een update plaatsvindt, werkt deze in één keer voor iedereen en 

hoeven er niet nog per organisatie speciale aanpassingen worden gedaan. Aanpassingen in de inhoud van 

het EPD worden alleen gemaakt bij voldoende draagvlak in het veld en worden doorgevoerd bij alle 

gebruikers. ONS van Nedap Healthcare werkt volgens een instelling op dezelfde manier. Twee instellingen 

gaven ook het voordeel aan van standaard systemen te zien bij het doorvoeren van updates en 
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overzichtelijkheid. Er is bij andere instellingen juist veel behoefte aan maatwerk om de dossiers op de visie 

en werkwijze van de instelling aan te laten sluiten. 

“De organisatie verandert en PlanCare die verandert mee, dat heeft zijn voordelen maar ook 

zeker zijn nadelen want je merkt nu ook, bij een update van PlanCare naar een nieuwe versie, dat is 

een enorm traject omdat er zoveel maaktijd bij zit. Dus allemaal uitzonderingen en als hier iets 

verandert, als je daar iets wilt, dan heeft het weer gevolgen voor de andere kant. Dat is natuurlijk wel 

het voordeel van zo’n pakket als Ysis. Daar loopt de update, dat gaat gewoon op regelmatige 

tijdstippen en dat loopt altijd goed. En bij PlanCare zijn dat gewoon toch wel hele zware trajecten 

waar mensen ook last van hebben en waar dingen fout gaan. Veel bugfixes.” (instelling #5) 

“Toen werkten we met PlanCare, dat op een gegeven moment bijna, ik chargeer, een houtje 

touwtje was geworden. Iedereen die ook maar vond dat er een regel aangepast of formulier 

toegevoegd moest worden; dan krijg je een ongebreideld dossier dat niet meer overzichtelijk is. Die 

niet meer gebruiksvriendelijk is waarbij oude en nieuwe formulieren bij wijze van spreken door elkaar 

staan.” […] ONS wil ook betrouwbaar blijven dat als er updates zijn dat je ook een update kan doen, 

dat je kan zeggen er is een update geweest en alles is weer op orde en niet dat je denkt ‘o ja dit 

formulier hebben we zelf toegevoegd en dit hebben we erin geplakt’.” (instelling #8) 

 

3.12 Informeren en toestemming vragen cliënten 
Cliënten worden in principe over het vastleggen en gebruik van hun gegevens geïnformeerd; veelal via een 

privacyreglement. Wanneer cliënten meedoen aan onderzoek waarin zij actief zelf participeren wordt hun 

toestemming daar altijd expliciet voor gevraagd (informed consent). Wanneer data van cliënten uit het 

cliëntendossier gebruikt worden voor onderzoek, ligt het ingewikkelder. Zo is er een grote instelling die ook 

hier expliciet toestemming voor vraagt, of de data nu geanonimiseerd zijn of niet. Er zijn ook instellingen die 

alleen toestemming vragen wanneer de data niet geanonimiseerd gebruikt worden. Wanneer de data 

anoniem zijn vragen zij hier geen expliciete toestemming voor. Bij het informeren van cliënten wordt een 

aantal keer de kanttekening geplaatst dat dit lastig is vanwege het niveau van de doelgroep. Afgevraagd 

wordt in hoeverre cliënten het onderwerp echt kunnen overzien.  

“We hebben het in ons privacy reglement staan. Dat krijgt iedere cliënt. Bij onderzoek alleen 

als het niet anoniem is. Als we echt kunnen garanderen dat iets volledig anoniem is en cliënten niet 

actief bevraagd worden en alleen hun data gebruikt worden dan doen we dat. Dat mag ook, vanuit 

de kwaliteit wetgeving en vanuit de privacywetgeving.” (instelling #4) 

“We hebben een toestemmingsformulier, als een cliënt bij ons in zorg komt dan hebben ze 

een gesprek en dan wordt er een formulier voorgelegd of zij toestemming geven dat hun gegevens 

wel of niet gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, geanonimiseerd.” (instelling #6) 

“Wij zouden dat heel graag willen wijzigen, ik weet dat een aantal universitaire centra dat 

doet. Gewoon op het moment dat je binnenkomt teken je ook voor akkoord dat jouw gegevens 

binnen wet- en regelgeving gebruikt mogen worden voor onderzoek. Dat doen wij nog niet, dat 

hebben wij nog niet zo georganiseerd.” (instelling #7) 

“Er wordt niet per cliënt toestemming gevraagd voor een hele lijst opties. Het is meer dat als 

je bij ons in zorg komt dan betekent dat de volgende zaken. En op het moment dat je de 

overeenkomst tekent, dan teken je daar dus ook voor.” (instelling #10)" 
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“Bijvoorbeeld de data die we naar de gemeente moeten sturen, die is niet herleidbaar naar 

de individuele cliënt. Die komt echt op basis van de contracten, dat we die moeten delen. Ik denk 

niet dat we cliënten daar heel expliciet over informeren, omdat dat niet herleidbaar is.” (instelling #3) 

“We ondersteunen een populatie die in meerdere of mindere mate een beperking heeft. Op 

het moment dat ze bij ons komen leggen we ze wel uit wat wij doen met de gegevensvastlegging. 

Maar of het dan echt begrepen wordt wat er mee gedaan wordt, ja dat weet ik niet.” (instelling #7) 

De ervaring van instellingen is wanneer goed uitgelegd wordt wat het doel en nut is van onderzoek, cliënten 

over het algemeen akkoord gaan. Wanneer deze toelichting niet goed gegeven wordt, zijn mensen 

terughoudender om hun data beschikbaar te stellen. In het eerder genoemde voorbeeld van de zorginstelling 

waar de medewerkers al hun cliënten om toestemming moeten vragen voor het gebruik van hun gegevens 

voor onderzoek, gaat van de cliënten waarvan de toestemming geregistreerd is, slechts de helft akkoord. 

Vermoed wordt dat dit komt doordat medewerkers niet goed genoeg kunnen onderbouwen, of de tijd niet 

nemen om te onderbouwen, wat het nut is van het beschikbaar stellen van hun gegevens. Hun ervaring met 

eerdere onderzoeken is namelijk dat wanneer cliënten benaderd worden en een goede uitleg krijgen, zij 

bijna altijd akkoord gaan. 

“Nou laten we zeggen dat 80% ermee akkoord zijn en 20%-10% niet. In die orde van grote, 

en dan denk ik eerder bij de 10 dan bij de 20.” (instelling #9) 

“We doen natuurlijk die specifieke onderzoeken, nou ja dan wordt er eerst een selectie 

gemaakt over een doelgroep en dan worden die mensen benaderd en over het algemeen gaan 

mensen er dan gewoon mee akkoord. Dus als je dingen toelicht. Er is ook eigenlijk geen goed 

argument om nee te zeggen, zeker als je duidelijk bent over dat het anoniem is.” (instelling #6) 

 

3.13 Transparantie versus privacy 
Sommige instellingen gaven aan de verhouding tussen transparantie en privacy ingewikkeld te vinden. Aan 

de ene kant is er een roep om transparantie, om zoveel mogelijk informatie te delen voor een goede kwaliteit 

van zorg en om onderzoek mogelijk te maken. Aan de andere kant worden er steeds meer eisen gesteld om 

de privacy van cliënten te waarborgen, zoals met de in 2018 ingevoerde AVG. Deze twee bewegingen lijken 

in strijd met elkaar en maakt de praktijk soms ingewikkeld. 

“Aan de ene kant hebben we wetgeving die steeds meer gaat voor transparantie en van de 

andere kant hebben we wet- en regelgeving die steeds meer de privacy van persoonsgegevens 

beschermt. En dat maakt het in de praktijk soms best wel heel erg ingewikkeld. Waarbij bijvoorbeeld 

heel erg basaal kun je je afvragen in hoeverre in verband met multidisciplinaire overleggen, 

informatie over een specifieke cliënt wel/niet deelbaar is. Voor de kwaliteit van de zorg wil je dat 

vooral delen met de experts die je erbij wil betrekken, maar soms moet je voor zoveel sub-dingen 

toestemming vragen, dat er steeds meer inhoudelijke drempels opgewerkt worden.” (instelling #9) 

“Transparantie zeg maar in de aard van de zorgverlening, waarbij wettelijk 

vertegenwoordigers kunnen meelezen wat er gerapporteerd wordt. Waarbij de wet van de privacy 

ook zegt dat niet de medewerker herleidbaar moet zijn voor iedereen altijd. Wel binnen het 

zorgdossier, dat is de wet BIG en de wet WGBO. Maar naar extern toe is juist weer de wet AVG die 

daar bepaalde zaken van zegt. Dus het uitwisselen van data ook tussen zorgverleners onderling die 

niet bij eenzelfde instelling werken, dat is wel ingewikkeld.” (instelling #9) 
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“Wij als behandelaren hebben gewoon een bepaalde verantwoordelijkheid qua privacy en 

dat soort dingen. Dus wij mogen zelfs niet alles delen. Wij mogen alleen die informatie delen die 

relevant is voor de ander om zijn werk te doen.” (instelling #2)
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4 DISCUSSIE 

De dossiers van mensen met een verstandelijke beperking zijn zeer heterogeen en voornamelijk gevuld met 

open teksten. Om sneller en gemakkelijker onderzoek te kunnen doen met deze data zou het handig zijn de 

dossiers meer te standaardiseren zodat de data kan worden vergeleken en samengevoegd. Het 

standaardiseren is echter nog een lastige opgave. De doelgroep is uitermate divers en moeilijk in beperkte 

keuzeopties te vangen. Daarnaast heb je te maken met medewerkers die hun dossiers graag op hun eigen 

manier invullen en andere prioriteiten hebben in hun werk. Maar ook organisaties willen vaak een op maat 

gemaakt ECD die aansluit op hun visie en willen niet vastzitten aan een standaard. 

Veel instellingen zien de waarde van onderzoek en zouden hier meer mee willen doen om hun doelgroep 

vooruit te helpen. Ze zien ook de meerwaarde en misschien wel noodzaak van samenwerken hierin omdat 

het een relatief kleine groep betreft. Tegelijkertijd is standaardiseren binnen instellingen al moeilijk met 

locaties die na verloop van tijd vaak eigen werkwijzen ontwikkelen. Om tot een landelijke standaard en 

werkwijze te komen zou een zeer grote opgave zijn. De kosten en opbrengsten hiervan moeten zorgvuldig 

afgewogen worden. 

Om meer gebruik te kunnen maken van zorgdata voor onderzoek is het nodig om te blijven werken aan het 

verkleinen van de kloof tussen zorgverleners en onderzoekers. Wanneer medewerkers de urgentie voelen 

van een correct en volledig ingevuld dossier en er een meerwaarde in zien voor hun eigen werk in plaats van 

een extra taak waar ze zelf geen vruchten van plukken, zal dit de kwaliteit van de dossiers ten goede komen. 

Onderzoekers kunnen hieraan bijdragen door onderzoek uit te voeren met het veld en te weten wat daar 

speelt en waar men behoefte aan heeft. Hier wordt al hard aan gewerkt in bijvoorbeeld de verschillende 

Academische Werkplaatsen, maar het is belangrijk hier aandacht aan te blijven besteden en de kloof nog 

verder te dichten. 

In 2011 werd al de spanning beschreven tussen gestructureerde en flexibele dataverzameling in 

patiëntendossiers. Volgens (Rosenbloom et al., 2011) waarderen drukke clinici over het algemeen flexibiliteit 

en ervaren dit als efficiënter dan gestructureerde dataverzameling, terwijl degenen die gegevens 

hergebruiken vaak juist structuur en standaardisatie waarderen. Beide manieren kennen voor- en nadelen. 

Zij adviseerden toen om de twee manieren naast elkaar te laten bestaan en zorgverleners te laten kiezen 

wat het beste past bij hun werkwijze en zorgverlening. Onderzoekers kunnen vervolgens ofwel de 

gestructureerde documentatie gebruiken of gebruik maken van post-hoc tekstverwerking om gestructureerde 

gegevens te produceren. Door gebruik te maken van tekst ‘mining’ kan vrije tekst omgezet worden in 

gestructureerde output die geschikt is voor onderzoek. Dit is een gebied wat hevig in ontwikkeling is en waar 

al vele mogelijkheden in zijn maar ook nog veel ruimte is voor verbetering (Kreimeyer et al., 2017). Dit zou 

een oplossing kunnen zijn wanneer men besluit niet verder te standaardiseren maar met de huidige manier 

van werken door te gaan.  

Daarnaast is het belangrijk dat wanneer data beschikbaar zijn, dat deze ook gevonden worden door 

onderzoekers. Zowel de instelling die een eigen Cliëntendatabank heeft opgezet als Gerimedica die data 

beschikbaar hebben uit hun dossiers voor onderzoek, gaven aan dat ze het aantal aanvragen voor 

onderzoek erg vonden tegenvallen. De data uit dossiers bruikbaar maken voor onderzoek is een eerste stap, 
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maar deze data vervolgens daadwerkelijk gebruiken is een tweede belangrijke stap die, hoewel er het 

afgelopen jaar een kentering in lijkt te zijn gekomen, nog aandacht vergt. 

Hoewel de wil tot onderzoek er bij veel instellingen wel is, is er onduidelijkheid over de praktijk van 

onderzoek doen in relatie tot de AVG. Er is discussie over de praktische uitvoering van de wet en wanneer 

er bijvoorbeeld expliciet toestemming gevraagd dient te worden en wanneer niet. De toestemming van 

cliënten is daarnaast meer dan een puur juridische vraagstuk. Belangrijk is ook de ethische kant en de 

mening van cliënten zelf hierin. Uit een nog te publiceren studie van (Van Rest et al., 2021) blijkt dat cliënten 

het belangrijk vinden zelf toestemming te geven voor het gebruik van hun data. Tegelijkertijd is het bij deze 

doelgroep soms moeilijk te bepalen in hoeverre cliënten daar zelf toe in staat zijn. Daarnaast zijn cliënten 

moeilijk te bereiken voor toestemming zoals blijkt uit het verhaal van de instelling die voor hun 

Cliëntendatabank al hun cliënten expliciet toestemming vraagt, maar hier een, in hun ogen, lage respons op 

krijgt omdat veel medewerkers niet de tijd nemen om daadwerkelijk om toestemming te vragen. Bovenop die 

lage respons zien ze ook nog een veel lager percentage dat instemt dan ze op basis van ervaring met 

onderzoek in het verleden zouden verwachten. Vermoedelijk omdat medewerkers niet goed genoeg kunnen 

onderbouwen, of de tijd niet nemen om te onderbouwen, wat het nut is van het beschikbaar stellen van hun 

gegevens. De haalbaarheid van expliciete toestemming is een praktisch dilemma wat niet onbelangrijk is in 

deze discussie. Het Nivel heeft zich in 2019 ook gebogen over het dilemma van expliciete toestemming of 

een bezwaar systeem (opt-in of opt-out) voor onderzoek met data van Nivel Zorgregistraties. Zij vonden dat 

het juridisch kader voldoende ruimte biedt om een bezwaarsysteem te hanteren. Zij raadden aan een pilot uit 

te voeren met een centraal bezwaarsysteem met twee varianten: één met als uitgangspunt ‘toestemming’ en 

één met als default waarde ‘geen toestemming’. Daarnaast kan worden geëxperimenteerd met verschillende 

manieren om mensen te informeren. Deze pilot moet uitwijzen welke gevolgen de varianten hebben op de 

bruikbaarheid van de gegevens voor onderzoek (Stüssgen, 2019).  

Voor deze studie zijn er zeer uiteenlopende informanten gesproken van arts verstandelijk gehandicapten tot 

datamanager en directeur zorg, advies en behandeling. Deze verschillende rollen nemen zeer verschillende 

gezichtspunten met zich mee, maar zorgde er ook voor dat het moeilijk was om alle vragen helder 

beantwoord te krijgen. Vaak hadden informanten op bepaalde aspecten te weinig zicht om hier goed 

antwoord op te kunnen geven. Toch geven de uitkomsten een idee van welke thema’s spelen wat betreft 

onderzoek doen met bestaande zorgdata van mensen met een verstandelijke beperking.  

In combinatie met de survey in opdracht van VGN, uitgevoerd door Significant Public, naar de inhoud van 

cliëntendossiers van instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking geven deze uitkomsten een 

beeld van hoe de dossiers zijn opgebouwd en hoe instellingen zelf tegen deze inhoud en de mogelijkheden 

van onderzoek aankijken. Uit het onderzoek van Significant bleek ook dat instellingen veel verschillende 

gegevens van cliënten registreren en dat dit vaak met behulp van open tekstvelden gebeurt. Met name 

(persoonlijk) begeleiders (98%) en paramedici (95%) ervaren registratielast maar organisaties geven aan dat 

medewerkers weinig registratielast ervaren wanneer zij direct het belang inzien van de registratie van een 

kenmerk voor het leveren van zorg of ondersteuning aan de cliënt. Een meerderheid van de organisaties ziet 

het nut van gestandaardiseerd vastleggen van bepaalde kenmerken. Instellingen noemen vaak dat 

standaardisatie de uitwisseling van gegevens vergemakkelijkt en ook geven een aantal instellingen aan dat 
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standaardisatie de registratiedruk juist zou kunnen verlichten (Faber, Jongebreur, & Westhoff, 2020). De zes 

aanbevelingen die zij doen zijn: 

- Ontwikkel een stappenplan voor de optimalisatie van datagebruik met telkens de afweging: welke 

bedoeling heeft de registratie van dit gegeven en wie kan dit het beste registreren? 

- Besteed aandacht aan standaardisatie om begrip en draagvlak te creëren. 

- Maak sectorbreed afspraken over technische voorwaarden waar registratiesystemen aan moeten 

voldoen om delen van data makkelijker te maken. 

- Maak sectorbreed afspraken over eenduidig gebruik van terminologie. 

- Ontwikkel een beknopt overzicht van betrouwbare, valide instrumenten per doelgroep en per thema, 

aansluitend op de MDS. 

- Maak gebruik van beschikbare gegevens door innovatieve technieken als tekstanalyse in te zetten. 

Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen wij ons bij deze aanbevelingen aansluiten. Landelijk 

standaardiseren is bijzonder lastig en er moet een goede afweging gemaakt worden waar dit wel en niet 

zinvol is. Standaardisatie moet niet alleen zinvol zijn voor onderzoek maar ook bijdragen aan de kwaliteit en 

doelmatigheid van de zorg. Als zorgprofessionals het voordeel niet voelen van een veranderde werkwijze 

voor hun eigen werk, levert dit weerstand op. Ook de cliënten zelf en hun naasten moeten hierin niet 

vergeten worden. Uiteindelijk moet eventuele standaardisatie bijdragen aan het doel de zorg voor mensen 

met een verstandelijke beperking te optimaliseren en daarmee hun levensstandaard te verbeteren. 
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BIJLAGE 1: Topiclijst interviews zorginstellingen 

ECD 

- Hoeveel cliënten hebben jullie? 
- Hoe noemen jullie je Cliënten Dossier? (verder deze naam gebruiken) 
- Hoe is het ECD ingericht? Welke informatie zit erin? 
- Wie beheert het ECD? 
- Zit alle informatie die bijgehouden wordt in ECD? Of ook dossiers / systemen buiten het ECD? 
- Hoe ziet de informatie eruit? Veel open tekst, gesloten antwoordmogelijkheden of codes? 

o Kun je een schatting geven van de verdeling in percentages? 
o Willen jullie meer gesloten / gestandaardiseerd? 

- Vult iedereen het ECD op dezelfde manier in? 
o Doen jullie iets om overeenkomstig invullen te bevorderen? Wat doen jullie? 

- Hebben jullie een beeld van hoe medewerkers het ECD in de praktijk gebruiken? Hebben jullie hier 
bijvoorbeeld onderzoek naar gedaan? 

- Welke afwegingen worden gemaakt in ontwerp ECD? 
o Hoe wordt bepaald of iets wel of niet wordt opgenomen in het dossier? 
o Maken jullie gebruik van panels van gebruikers (wie zitten hier in?), worden professionals 

betrokken, wetenschappers, cliënten? 
- Is er rekening gehouden met hoe andere organisaties hun cliëntendossier vormgeven? 

o Waarom wel/niet? 
o Is eenheid van taal en uitwisselbaarheid meegenomen in het ontwerp van het ECD? 

- Wordt er informatie uit andere systemen of van eerdere instellingen overgenomen of wordt alles 
opnieuw bevraagd? (automatisch of overgetypt?) 

Data 

- Wat doen jullie met informatie uit de cliëntendossiers? 
o Wordt het alleen voor individuele zorg gebruikt? 
o Worden er ook kennisvragen mee beantwoord? 

 Strategie/beleid 
 Kwaliteit van zorg 
 Wetenschappelijk inzicht 

o Wordt data alleen binnen de organisatie geanalyseerd of ook erbuiten? 
 Alleen binnen: Is dit een bewuste keuze? 
 Ook buiten: Wie bepaalt wie van buiten de organisatie toegang krijgt tot gegevens? 

• Wat voor organisaties krijgen jullie data? 
• Ook commerciële organisaties? 

o Wordt data uitgewisseld met andere zorginstellingen? 
 Zo ja, op welke manier? 
 Zo nee, is hier behoefte aan binnen jullie organisatie? 

- Wat weten cliënten over wat er met hun data gebeurt? 
o Geven zij hier expliciet toestemming voor?  
o Geven zij per onderzoek toestemming, brede toestemming of toestemming om op basis van 

hun gegevens benaderd te worden voor toestemming? 
 Wanneer wordt hun toestemming gevraagd? 

o In hoeverre stemmen cliënten in met het delen en analyseren van hun gegevens? 
o Wat zijn redenen om data wel te willen delen? 
o Wat zijn redenen om niet data te willen delen? 

Documentatie 

- Zou ik documentatie mogen zien waarin terug te lezen is hoe het ECD is ingericht? 
o Procedure intake / Beleidsnota / Verantwoordingen / Aanvraag bij leverancier 

 
Afsluiting: Dank voor je tijd. Zijn er nog dingen die niet aan bod zijn gekomen die je wilt toevoegen?
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