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De wereld verandert

Datagedreven in Amsterdam UMC 
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Terugkijken in achteruitkijkspiegel
[= klassieke stuurinformatie]

3

Vooruitkijken door voorruit

[= tool die impact van planning inzichtelijk maakt]

Kunnen bijsturen met een stuur

[= platform/werkafspraken om vooraf bij te sturen]
3
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Daadwerkelijk bijsturen met handen aan het stuur

[= mandaat / acceptatie van bijsturend orgaan]

1

1
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5
Ondersteuning bij welke kant je op moet sturen

[= ‘doelfunctie’]
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De vraag verandert
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JAARPLAN
“DIGITAAL 
TENZIJ”

Datagedreven in Amsterdam UMC 



Datagedreven werken:

De waarde van de beschikbare data 

optimaal benutten om voortdurend te leren 

en de juiste beslissingen te nemen. 

Op alle niveaus in de organisatie, 

voor het beste resultaat.

Strategische borging

Datagedreven in Amsterdam UMC 
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Strategische borging

Stuurgroep voor 
implementatie

Datagedreven in Amsterdam UMC 
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Wat gaan we doen?

Datagedreven in Amsterdam UMC 
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dewaarde van de beschikbare data
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Heb overzicht
Maak inzichtelijk wat er is

Met duidelijk proces, de data is eenduidig
Stuur op continuïteit met inzicht in de kwaliteit

Maak data toegankelijk in lijn met informatiebehoefte

Wat willen we?

Data kwaliteit aanpak
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Klacht

Data 
identificatie

Kwaliteits
regels

Dashboard

Verzoek

Anamnese Onderzoek Behandeling

Data 
definitie

Data
profiling

Data 
kwaliteit 
meten

Data 
opschonen

Datakwaliteit aanpak
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Organisatie van:
- Rollen en verantwoordelijkheden
- Data management processen

Data 
Kwaliteit

Framework

Data kwaliteit aanpak



Inzicht geven in de data 
middels data dashboard 
(periodiek)

Data schonen in de bron

Wat is de bron, wie is de 
eigenaar, wie is de datasteward

Betreft het inderdaad een 
MDM entiteit

Bepalen key data attributen, 
bepaal data definities en 
data kwaliteitsregels

Klant ontvangt gewenste en 
geschoonde data

Kan zowel interne als 
externe bron zijn. 
Samenwerking tussen Infra, 
datateam en DMO

Data profiling

Data schonenVerzoek

Data
identificatie

Data definitie

Triage

CustomView

Bronontsluiting
naar MDS

Data kwaliteit aanpak
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Lessons learned

- Eenheid van taal binnen onze eigen afdeling (entiteiten, attributen, kolommen etc.)

- Klein groeien: olie vlek principe

- Aansluiten bij bestaande initiatieven in de organisatie (vanuit eigen behoefte)

- Een duidelijk operationeel proces: de wasstraat

- En dan: Gewoon beginnen!

Welke uitdagingen staan ons nog te wachten?

- Eenduidige vastlegging van de door ons gevormde databoekhouding (publiceerbaar)

- Het vergroten van onze data community

- Het kwalificeren van onze wasjes: wanneer alleen inzicht, wanneer volledige schoning

Lessons learned, tips, discussie
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Verandering!
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Stelling

Steeds meer data verzamelingen zijn over meerdere ziekenhuizen. Bij samenvoeging 
van deze data is de onderliggende data kwaliteit extra van belang.

Sturing op deze data kwaliteit is daarmee een landelijk vraagstuk hoe dit te organiseren!


