Is digitale overdracht van
zorgdata
bij
failliete
ziekenhuizen
wel
gegarandeerd? Neen!

De afgelopen week hebben we in Nederland tegelijk twee
ziekenhuizen zien omvallen. Het Slotervaart-ziekenhuis en de
IJsselmeerziekenhuizen gingen plots failliet. Bij deze
faillissementen is het van groot belang om de continuïteit van
zorg van de patiënten goed in de gaten te houden. Omdat
tegenwoordig
alle
zorgdata
in
ziekenhuizen
in
ziekenhuisinformatiesystemen(ZIS-sen) vastgelegd worden,
hebben de patiënten van de betreffende ziekenhuizen digitale
zorgdossiers. Bij het elders continueren van de zorg voor de
klinische en poliklinische patiënten dienen de reeds
vastgelegde data de patiënt in enigerlei vorm te volgen. De
situatie van de beide genoemde ziekenhuizen is echter
verschillend. In het Slotervaartziekenhuis waren binnen twee
dagen alle klinische patiënten overgeplaatst naar andere
ziekenhuizen of naar huis en draaien de poliklinieken nog
enkele weken door om gemaakte afspraken af te wikkelen. De
IJsselmeerziekenhuizen mochten van de zorgverzekeraar onder
toezicht van de curator klinisch en poliklinisch beperkt
doorwerken met een financiering op dag-tot-dag-basis, waarbij
de curator zelfs de aanschaf van medicatie moet fiatteren.
Veel vragen zijn over de zorgdata te stellen.

Geen ZIS-uitwisselformaat
Bij verandering van huisarts kan er een verhuisbericht
aangemaakt worden en ingelezen in het nieuwe HIS, het
zogeheten verhuisbericht. Mijn vermoeden dat er voor ZIS-sen
geen uitwisselformat bestaat werd heden bevestigd in een
bericht op het online magazine Zorgvisie. Het gevolg is dat
bij de overdracht van patiënten van het Slotervaartziekenhuis
naar het OnzeLieveVrouwe-gasthuis met ongelijksoortige ZIS-sen
geselecteerde data op een CD-rom gebrand zijn en meegegeven
bij de overdracht. De data zijn zo wel in te zien maar staan
niet in het ZIS van het ontvangende ziekenhuis.

XDS/LSP
Bij ziekenhuizen bestaat tegenwoordig wel een aantal regionale
netwerken voor IHE-XDS-data-uitwisseling met een begin van
landelijke koppeling van die regio’s. IHE staat voor
Integrating the Healthcare Enterprise en XDS voor Crossplatform Document Sharing. Digitale documenten, maar ook
afbeeldingen van beeldvormende apparatuur(MRI-, CT-, Röntgenfoto’s) zijn zo over te dragen. Op het kaartje van die
regionale netwerken is te zien dat de IJsselmeer ziekenhuizen
in 2018 nog niet daarop aangesloten waren. Het is ook zeer de
vraag of het Slotervaart-ziekenhuis daarop aangesloten was. Ik
vermoed van niet. Het Slotervaartziekenhuis zou eigenlijk in
oktober 2018 meegaan doen aan een XDS-pilot. Door het
faillissement is dat dus niet doorgegaan. De zeer beperkte
functionaliteit van het Landelijk SchakelPunt(LSP) ten aanzien
van ziekenhuis-zorgdata sluit het gebruik van dat medium voor
dit probleem volledig uit.
Overdracht van zorgdata naar
andere ziekenhuizen op die wijze is dus uitgesloten.

Naar huisarts ontslagen
Als er patiënten in de genoemde twee dagen naar huis ontslagen
zijn is het praktisch gesproken onmogelijk geweest in de
hectiek een ordentelijke ontslagbrief te schrijven. Ik vermoed
dat over de naar huis ontslagenen op zijn hoogst een paar

aantekeningen uit het digitale dossier op papier gekrabbeld
zijn en meegegeven. Als blijkt dat het ontslag naar huis in
korte tijd niet goed uitpakt en heropname elders nodig is, is
er geen ziekenhuis-tot-ziekenhuis overdrachtssituatie meer.
Het is dan de vraag of via de curator naderhand nog uitspoel
van geselecteerde data op een Cd-rom mogelijk is

Groot aantal vragen
Na het faillissement van met name het Slotervaartziekenhuis
zijn een groot aantal vragen te stellen over de zorgdata, het
ZIS en het beheer van de data in het ZIS.
Wie is thans de eigenaar van het ziekenhuisinformatiesysteem en de daarin vastgelegde zorgdata? Is
dat juridisch gezien de curator? Wat is de positie van
de grote crediteuren in deze?
Wie blijft medisch gezien verantwoordelijk voor de ZISdatabase aangezien de informatie erin onder het medisch
beroepsgeheim valt?
Zijn er door zorgverzekeraars voorzieningen getroffen
waardoor het ZIS nog enige tijd met ICT-medewerkers van
het ziekenhuis toegankelijk blijft ook als al het
overige personeel ontslagen is? Blijft er een soort
uitgebeend team ICT-ers beschikbaar? Het is zeer wel
mogelijk dat bij elders ondergebrachte patiënten,
klinisch en poliklinisch, er toch nog enige tijd een
noodzaak is die data op te vragen.
Zijn er voorzieningen getroffen dat de leverancier van
het ZIS, Chipsoft, ondersteuning blijft leveren zolang
het ZIS nog in de lucht is?
Wie bepaalt nu en na ontslag wat uit het ZIS aan andere
zorgaanbieders overgedragen wordt?
Gaat de ZIS-database mogelijk op korte termijn
overgedragen worden aan een soort Trusted Third Party.

Zorgen
Wat zich nu wreekt is het niet bestaan van een ZIS-uitwisselformat. Vermoedelijk heeft dat veel te maken met de strijd om
de leidende positie van de twee grote ZIS-sen, Chipsoft en
EPIC. Een makkelijk te hanteren uitwissel-format zou het
overstappen van het ene op het andere systeem sterk
faciliteren. Om strategische redenen wil men dat dan ook vaak
dan niet. In de huisartsautomatisering heeft dat ook lange
tijd een rol gespeeld, maar zijn de ontwikkelingen de laatste
jaren ten goede gekeerd.
We zullen de komende tijd gaan vernemen wat de antwoorden op
de bovengenoemde en ook anderszins nog te stellen vragen zijn
over de zorgdata van failliet gegane ziekenhuizen.
W.J. Jongejan, 31 oktober 2018
Aanvulling in XDS/LSP-alinea dd 01-11-2018 over pilot over XDS
waaraan het Slotervaart-ziekenhuis in oktober 2018 mee zou
gaan doen.

