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Stichting NIOC en de NIOC kennisbank 
 

Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van 

congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

 

De stichting NIOC neemt de archivering van de resultaten van de congressen voor zijn rekening. 

De website www.nioc.nl ontsluit onder "Eerdere congressen" de gearchiveerde websites van 

eerdere congressen. De vele afzonderlijke congresbijdragen zijn opgenomen in een kennisbank 

die via dezelfde website onder "NIOC kennisbank" ontsloten wordt. 

 

Op dit moment bevat de NIOC kennisbank alle bijdragen, incl. die van het laatste congres 

(NIOC2023, gehouden op donderdag 30 maart 2023 jl. en georganiseerd door NHL Stenden 

Hogeschool). Bij elkaar bijna 1500 bijdragen! 

 

We roepen je op, na het lezen van het document dat door jou is gedownload, de auteur(s) 

feedback te geven. Dit kan door je te registreren als gebruiker van de NIOC kennisbank. Na 

registratie krijg je bericht hoe in te loggen op de NIOC kennisbank. 

 

 

Het eerstvolgende NIOC zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in 2025 en wordt dan 

georganiseerd door Hogeschool Windesheim. Houd onze website (www.nioc.nl) in de gaten. 

 

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkeling rond Stichting NIOC en de NIOC kennisbank, 

schrijf je dan in op de nieuwsbrief via 

www.nioc.nl/nioc-kennisbank/aanmelden nieuwsbrief 
 

Reacties over de NIOC kennisbank en de inhoud daarvan kun je richten aan de beheerder: 

R. Smedinga kennisbank@nioc.nl. 

Vermeld bij reacties jouw naam en telefoonnummer voor nader contact. 





Kanker bij kinderen in Nederland 
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550 kinderen (0-18 jr) per jaar met nieuwe 

diagnose 

7 kinderoncologische centra 

Veel verschillende vormen: meeste  

bij slechts 5-25 kinderen per jaar 

75 procent overleeft 

Meest voorkomende doodsoorzaak  

door ziekte bij kinderen 

Late effecten van behandeling 

 



Concentratie 

15-5-2013 3 

Van 7 kinderoncologische centra naar 1 

Nieuwe toetreder tot de zorg (WTZi)

Centraal: Utrecht, UMC Utrecht/WKZ-terrein 

Samenwerking met WKZ/UMC Utrecht 

Zorg  

Classificerende diagnostiek, behandelplan,  

chirurgie, radiotherapie, complexe chemo,  

immunotherapie, transplantaties 

Research 

Topresearch instituut, klinisch en preklinisch 

 



Samenwerking 
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Centraal wat centraal moet, lokaal wat lokaal kan 

Centraal met UMC Utrecht / WKZ: 

Gebruik van aanwezige voorzieningen en expertise 

Ook op ICT-gebied 

Lokaal: shared care in 15 – 20 ziekenhuizen,  

universitair en perifeer 

Internationaal met andere centra voor zorg &  

 research (bijv. voldoende inclusie) 

Twinning met ontwikkelingslanden 

 

 



Functional Fit analyse 
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Werkwijze en ICT 
locatiepartner 

Perfecte 
Fit?

Patiëntenprocessen 
Prinses Maxima  

Centrum 

Werkwijze  
locatiepartner  
hanteren 

Werkwijze 
NKOC aanpassen 

ICT locatiepartner  
aanpassen 

Ondersteund  
ambitie? 

Samenwerken met  
andere partners 

Ja 

Nee 

Nee 

Ja ICT  
locatiepartner  
aanpassen? 

Ja Nee 



Voorbeelden van uitgangspunten 
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Kind en gezin hebben waar mogelijk invloed op het eigen 

zorgproces. (2016)  

Geïntegreerde medische, verpleegkundige en psychosociale 

zorg, afhankelijk van de ontwikkelingsfase van kind en gezin 

Intensieve samenwerking met de medische en 

verpleegkundige zorg en het wetenschappelijke onderzoek 

Maximaal hergebruik van de ICT-voorzieningen en expertise 

van UMCU. (start)  

 



Voorbeeld complexiteit van ICT-inspanningen 
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De ICT-inspanningen zijn weergegeven op drie lagen, die de 

volgende betekenis hebben;  

De bovenste laag is een weergave van de ICT-inspanningen 

die nodig zijn  om het werken in de processen van het N te 

ondersteunen.  

Op de balk in het midden staan de ICT-inspanningen die nodig 

zijn om meerdere processen te ondersteunen.  

Op de onderste balk staan de ICT-inspanningen gericht op de 

ICT-infrastructuur.  

 



Voorbeeld Overzicht ICT-inspanningen 
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Voorbeeld Traceability 
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Werkgroepen brengen in kaart hoe de huidige applicaties van UMC 

Utrecht invulling kunnen geven aan de eisen van Prinses Maxima 

Centrum. 

Traceability van eisen in de huidige applicaties is belangrijk, waar in 

de applicaties zit de delta ten opzichte van de huidige situatie ?  

- Proces      - Look and feel 

- Standaard inrichting  - Formulieren 

- Rapportages    - Workflow 

- Interfaces     - Autorisaties 

- Conversie     - Stamdata 

- Enhancement (maatwerk) - Beheerimpact 



Ga terug naar presentatie 
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