Track & Trace
in ziekenhuizen:
the next step …

Inleiding
Traceerbaarheid van medische hulpmiddelen is een heel actueel onderwerp geworden als gevolg van (aangescherpte) weten regelgeving. In 2019 was er het LIR (= Landelijk Implantaten Register) programma, waarbij ziekenhuizen implantaten
moesten gaan registreren, traceren en informatie aanleveren aan een landelijk register. Menig ziekenhuis moest flink aan het
werk om dit te realiseren, vaak zonder zich goed bewust te zijn van het totaalbeeld waar dit deel van uitmaakt.
Tijd om hier eens dieper in te duiken en vragen te beantwoorden als “wat is nu eigenlijk de basisgedachte”, “wat is het
grotere plaatje” en “wat betekent het voor mij als manager of bestuurder”?
In deze whitepaper nemen we u graag mee in deze aspecten van track & trace.
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De basisgedachte
Als we het hebben over medische hulpmiddelen, dan hebben we te maken met wetgeving vanuit Europa in de vorm
van de Medical Device Regulation (MDR). In Nederland wordt deze wetgeving vertaald in de Nederlandse Wet Medische
Hulpmiddelen en de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). De afgelopen jaren zijn er op het onderwerp
medische hulpmiddelen en -technologie de nodige ontwikkelingen geweest, reden voor het werkveld (NVZ, NFU, RN en ZKN)
om voor het onderwerp een Convenant Medische Technologie op te stellen.
De wet- en regelgeving vindt haar oorsprong in de behoefte om kwaliteit van zorg; gericht op 1) patiëntveiligheid en
2) efficiëntie in de keten verder te verbeteren en te borgen. De medische producten worden hierbij in vier risicoklassen
onderverdeeld.
1. Patiëntveiligheid							 2. Efficiëntie

Een van de uitvloeiselen van de wet- en regelgeving is, dat men naast een registratiesysteem (kwaliteit en veiligheid) ook
een informatiesysteem wil realiseren met de nadruk op traceerbaarheid en informatievoorziening. Denk hierbij aan de LIR
(Landelijk Implantaten Register) en VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional) trajecten.
Op 1 januari 2020 is de wettelijk verplichting ingegaan om implantaten en humane weefsels te kunnen registreren, deze te
kunnen koppelen aan de patiënt en deze info aan te leveren aan het LIR en aan de patiënt. Het ligt in de lijn der verwachting dat
deze wetgeving in de toekomst verder zal uitbreiden naar productgroepen uit klasse IIA en IIB (instrumentarium, vloeistoffen,
apparatuur e.d.). Het is vanuit deze context dan ook nodig dat zorginstellingen aandacht hebben voor het onderwerp track
& trace van medische hulpmiddelen. Het is nodig dat er nu beleid wordt geformuleerd zodat er geen ad-hoc oplossingen
bedacht worden. Wij pleiten hier voor een integrale aanpak die voor de lange termijn veel profijt oplevert.

Het grotere plaatje
Track & trace is natuurlijk meer dan alleen een ICT feestje. Voor een
goede aanpak start je bij de business en kijk je naar de organisatie,
de processen en naar de systemen. Er zijn diverse invalshoeken te

Systeem

Proces

benoemen die iedereen in het werkveld zal herkennen:
•

Beschikbaarheid (waar zijn de spullen).

•

Veiligheid (wat is de onderhoudsstatus of houdbaarheidsdatum).

•

Efficiëntie (zoeken, niet weten, verantwoordelijkheid, planning).

•

Registratie (overzichten, informatie, diverse systemen).

Organisatie

Probeer een goed beeld te krijgen van wat je wilt bereiken! Dat vergt de betrokkenheid
van alle betrokken partijen: verantwoordelijken, gebruikers, medische instrumentele
dienst en ICT. Hierna geven we een aantal voorbeelden uit een recente praktijkcasus:

Proces:
•

Er wordt nog geen gebruik gemaakt van inventarisgegevens (beschikbaarheid apparatuur) bij het plannen van het
OK-programma;

•

Na onderhoud en een technische vrijgave door MED is nog een aparte ‘gebruiker vrijgave’ noodzakelijk volgens
de richtlijnen. Deze processtap moet nog worden toegevoegd;

•

Er wordt nog geen registratie gevoerd van welke apparatuur bij welke patiënt is gebruikt.

Organisatie:
•

Locatiebeheer: Behoefte aan vaste opslagruimte en inventaris- en locatienummers;

•

Borging van taken: Het beheer van apparatuur moet worden toegewezen aan functionarissen;

•

Verantwoordelijkheden en taakuitvoering: samenwerking en afstemming tussen MED en primair proces moet verder
gestructureerd.

Systemen:
•

Minder handmatige werkzaamheden;

•

Werken met 1 systeem voor alle apparatuur;

•

Een koppeling met het EPD;

•

Realtime informatie;

•

Applicaties gehost / SAAS aangeboden.

De betekenis voor de toekomst
Het is onze verwachting dat track & trace de komende jaren nog veel vaker op de agenda gaat komen. Dit betekent dat het
verstandig is om nu al goed te gaan nadenken over hoe je daarmee wilt omgaan. Er zijn diverse technologieën, infrastructuren
en toepassingen te kiezen. Juist deze keuzes zijn belangrijk, omdat de keuze voor een bepaalde technologie bepalend is voor
de benodigde infrastructuur. De infrastructuur heeft weer grote impact op benodigde investeringsgelden.
Een voorbeeld: de meest in het oog springende technologieën voor track & trace binnen gebouwen zijn (tot op heden)
barcodescanning en RFID. Er zijn grote verschillen tussen beide en die moeten afgewogen worden. Bij barcodescanning heb
je nog veel handelingen, een persoon moet met een barcodescanner naar een object om de barcode te scannen. Bij RFID
heb je een relatief dure infrastructuur met ‘readers’ nodig waar automatisch een registratie plaatsvindt als er een object met
een tag voorbij komt, maar de mate van automatisering is veel hoger.
De figuren hierna geven een compact overzicht van de items die allemaal aan bod komen:

Conclusie en aanbevelingen
Start eerst met het in kaart brengen van de business goals en beperk je niet tot één invalshoek. Bij het zoeken naar geschikte
oplossingen moet je naast een keuze voor een (business) applicatie ook verder kijken naar de gebruikte technologie, de
benodigde middleware en de bijhorende infrastructuur. Met al deze aspecten samen ben je pas volledig. De boodschap is:
bekijk deze aspecten integraal en werk ze uit, zodat je een keuze kunt maken die voor de toekomst bestendig is en die
voorkomt dat je meerdere infrastructuren naast elkaar gaat gebruiken en daardoor dubbele investeringen moet doen.
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