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ZiRA als uitgangspunt voor HartNet
HartNet Noord-Nederland
•
•
•
•
•

Het garanderen van de juiste zorg op de juiste plek dichtbij huis;
Een samenwerking met als doel de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van het leven van patiënten te verbeteren.
Samenwerken binnen een regionaal netwerk van cardiologie centra;
Inrichting van één kwaliteitsstandaard met huisarts als aanspreekpunt;
Het beheersen van kosten van de (hart)zorg;

Meer weten? https://www.hartnetnoordnederland.nl/

Interoperabiliteitsmodel geplot op HartNet project
Principes van informatievoorziening UMCG
• Alle actoren in het zorgpad beschikken over dezelfde
(relevante) informatie
• Alle actoren benaderen de informatie vanuit hun eigen
systemen
• Eenmalig vastleggen, meervoudig gebruiken
• Replicatie wordt geminimaliseerd
• Gegevens worden gestructureerd en discreet
overgebracht
• Handmatige inzet geminimaliseerd
• Herbruikbare bouwstenen

Toepassen van ZiRA in stappen
1. Processen uitgetekend in taal van
thoraxcentrum ter controle vanuit ruwe
schets;

2. Vervolgens zijn de stappen gekoppeld
aan de bedrijfsprocessen van ZiRA;
3. Na akkoord medisch specialisten is het
proces uitgetekend naar de
bedrijfsprocessen en werkprocessen
van ZiRA;
4. a. Informatieobjecten inventariseren;
Gebruik maken van Exceltemplate om
informatieobjecten te documenteren
volgens Doeboek - Registratie aan de
Bron.
b. Informatieobjecten wegstrepen en
toevoegen.
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Resultaat
• Een gestandaardiseerde flow toepasbaar in
alle (HartNet) ziekenhuizen voor de hartzorg
• Herbruikbare gegevens door toepassen
van de ZIBs en Eenheid van Taal, o.a.
diagnoseregistratie volgens één
standaard, Lab reulstaten, volgens één
standaard, etc. etc.
• Een blauwdruk om verdere toepassing van
ZiRA op nieuwe zorgpaden uit te voeren

Conclusies
• ZiRA basis proces gebruiken als uitgangspunt
voor uitwerken ziekenhuis processen zeer
bruikbaar.
• Impliciet wordt expliciet, ofwel
vanzelfsprekendheid is verleden tijd.
• ZiRA basis proces ook bruikbaar voor
netwerkzorg.

Congres Architectuur in de Zorg, 20-06-2019, Geertje de Boer (Business Analist) in samenwerking met Michael van der Zel (Enterprise Architect)

