
 

ZONMW / NFU-DATA4LIFESCIENCES MEETING  

(i.s.m. BBMRI en NFU / Parelsnoer Instituut (PSI) 

Harmonisatie via een gemeenschappelijke informatie architectuur:  

Datastandaarden als randvoorwaarde voor het opschalen en integreren van registers in de 

reumatologie  

 

Datum, (mogelijk) vrijdag 18 december 2015  

Plaats: Utrecht / Amersfoort (nader te bepalen) 

Contact persoon: Erik Flikkenschild, e.flikkenschild@lumc.nl 

(ZonMw, commissie Goed Gebruik Geneesmiddelen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rationale  
 

Vanuit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen wordt geld beschikbaar 

gesteld voor de opstart van patiëntenregistraties die gericht zijn op het beschikbaar 

komen van kennis over het gebruik van geneesmiddelen in de praktijk. Hergebruik van 

data verdient daarbij de voorkeur boven het verzamelen van nieuwe gegevens. Bovendien 

moet zoveel als mogelijk aangesloten worden bij bestaande initiatieven om de 

duurzaamheid van de registraties te borgen. Het is dan ook een harde voorwaarde dat in 

ZonMw aanvragen kan worden aangetoond dat de meest actuele technologie ingezet is 

met als doel datasets te kunnen hergebruiken. Tegen die achtergrond heeft de ZonMw 

patiëntenregistratiecommissie medio juni 2015 besloten dat samenwerking van diverse 

projecten binnen reumatologie wenselijk is. Dit heeft zowel betrekking op reeds 

gehonoreerde projecten (ronde 1 en 2) als de lopende subsidieronde (3).  

Met het organiseren van een bijeenkomst voor direct betrokken projectleiders en data 

specialisten kan en eerste stap gezet worden richting het uitwisselen van gegevens en het 

aansluiten van diverse platforms op elkaar.  

Rond de reuma registraties gebeurt er gelukkig veel op dit vlak, een interessante proeftuin 

dus! Bovendien zijn er veelbelovende actuele ontwikkelingen rond data modelering, 

In deze bijeenkomst brengen we data management expertise van lopende research 

projecten en reuma registers bij elkaar.  

Doel van de dag is harmonisatie van de datamodellen zodat verdere opschaling 

en mogelijke integratie in de toekomst beter mogelijk wordt.  

 



 

zoals de resultaten van het Hoofd Hals Tumoren project (registratie a/d bron) en de 

laatste informatie architectuur benadering (genaamd Prisma) van het Parelsnoer Instituut 

(PSI) die ook op de reuma parel van toepassing is. In de voorbereiding naar deze dag zal 

Roger Snijder van het PSI een aantal reumaregisters benaderen teneinde een goed actueel 

overzicht van het veld te krijgen en kansen te identificeren. 

Vraagstelling  

Welke technologie voor dataharmonisatie zijn er per heden beschikbaar en 

implementeerbaar? Kan dit concreet voordeel betekenen voor datahergebruik en de 

ambities van de regionale en landelijke reuma registers? 

Doel van de dag  

Doel van de dag is te starten meteen verkenning van de state of the art in data modelering 

en in de middagsessie het onderzoeken van concrete mogelijkheden aan de hand van de 

R.A coreset, de zorgbouwstenen van Nictiz en het Parelsnoer PRISMA informatie 

architectuur model.  

Aan het eind van deze dag hopen we met elkaar dat er nieuwe inzichten zijn om met 

elkaar een dataharmonisatie naar een standaard NL core set te maken, alwaar de diverse 

registers hun eigen specifieke datasets aan kunnen toevoegen.  

 

Uitnodigingen naar / deelname van: 

Reumafonds, NVR, Achmea, Zorginstituut-NL, ZonMw, NFU reg. a/d bron, NFU 

kwaliteit van zorg, de 8 UMC,s,  PSI-Parelsnoer, Meteor, ARC, Dream, Gem Tracker, 

BBMRI. 

   

  



 

 (ontwerp) Agenda 

 

 09:30  Inloop koffie / thee Beoogd spreker 

10:00 Opening, welkom 
Doel vandaag is met de beschikbare tools data hergebruik 

handen en voeten geven, met als startpunt de reumatoïde artritis 

(RA) coreset 

Erik Flikkenschild  

 ZonMw introductie: 
Data hergebruik doelstellingen we richten ons in 1

e
 instantie op 

kwaliteitsindicatoren, secundair op research 

Benien Vingerhoed of 

Kees-Jan  

   

10:15 NFU / Data4Lifesciences 
Landelijke regievoering: hoe komen we tot 1 researchnetwerk 

voor heel research NL? 

Jan Willem Boiten 

10:30 NFU Kwaliteit van zorg 
Data hergebruik voor kwaliteitsdoeleinden, wat is nodig voor 

kwaliteitsdoeleinden en welke soorten indicatoren 

onderscheiden we? 

 

10:45 BBMRI 
Data beschikbaar in een NL-catalogus, hoe maken we mogelijk 

dat datasets vindbaar zijn? 

 

David van Enckevort 

11:00 NFU Registratie aan de bron 
Nictiz Projecten: Versnelling van implementaties 

Fred Smeele  

   

11:15 koffiepauze  

   

11:45 Parelsnoer 
Data modelering volgens PSI-PRISMA  

Roger Snijder / 

Jan Talmon  

   

12:00 lunchbreak  

12:45 ARC  

 

 

13:00 Meteor 
Aansluiting van een standaard dataset op wereldwijde 

standaarden (Meteor) 

Karel van Lambalgen 

 

13:15 NVR 
Het belang van bestuurlijke samenwerking, stip op de horizon 

voor reumatologie registraties 

Hein Bernelot Moens  

 

   

14:00 Ronde tafels met Reuma registers 
Het verkennen van de mogelijkheden.  In diverse 

subsessies onder leiding van inhoudelijk deskundigen op 

zoek naar harmonisatie kansen 

PSI coördinatoren: Wie 

wil een ronde tafel 

leiden? 

   

15:30 Afronding programma met rapportage bevindingen  

   

16:00 netwerkborrel  

 


