HemoBase: een EPD als coach voor de hemato-oncologische zorg
HemoBase® is een web-gebaseerd EPD dat uitermate geschikt is voor de specialistische zorg bij
hemato-oncologische patiënten. Alle betrokken disciplines leveren hun informatie
gestandaardiseerd volgens internationale richtlijnen aan. Belangrijke onderdelen zijn wizards voor
diagnose en therapie evaluatie en de uitgebreide zoekmodule. HemoBase is gecreëerd door
jarenlange inzet van direct betrokken professionals (hematologen, patholoog, klinisch chemicus).
Eenvoudig en transparant
Van iedere patiënt kan een actueel grafisch of tekstueel geïntegreerd gegevensoverzicht worden
opgeroepen met een compleet overzicht van de ziekte, behandeling en het beloop. De grafische
afbeelding toont het overzicht met behulp van een tijdslijn.

Grafisch overzicht diagnose, therapie en evaluatie.

“Coaching” bij diagnose en therapie
HemoBase heeft coachende wizards die de diagnostische classificatie, het bepalen van
prognostische kenmerken en de therapie evaluatie ondersteunen.
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De “Kahler wizard”
Compleet dataoverzicht
HemoBase optimaliseert het multidisciplinair overleg (MDO) door het beschikbaar stellen van alle
relevante patiëntendata inclusief afbeeldingen van PA, beenmergcytologie of flowcytometrie, en
zorgt voor agendabeheer, directe verslaglegging en archivering. HemoBase is web-based,
hetgeen betekent dat het MDO op willekeurige locaties kan worden gehouden.
.

Het MDO formulier
Snel en gericht zoeken
De geformaliseerde datastructuur geeft gecombineerd met een intelligente zoekfunctie volledig
inzicht in eigen handelen en in uitkomsten op langere termijn. Iedere gebruiker kan via de
zoekmodule zoekvragen uitvoeren met betrekking tot classificatie, behandelplannen, therapie
resultaten, survival curves, complicaties etc.
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Voorbeeld van een zoekvraag
Service en begeleiding bij implementatie
Op basis van klantspecifieke inrichtingseisen vindt installatie en implementatie van HemoBase
plaats en wordt gebruikerstraining gegeven. Directe ondersteuning wordt geboden door 1e en 2e
lijns support en service.
HemoBase biedt nog meer!
Het concept van HemoBase heeft nog vele andere (potentiële) mogelijkheden waaronder:
• Complicatie registratie (volgens CTCAE)
• Optimaliseren van trial participatie en registratie
• Wetenschappelijk onderzoek faciliteren
• Ontwikkeling van prestatie indicatoren
• Informatie voorziening naar patiënten
In de komende versie van HemoBase (HemoBase 4, planning 2010) is het koppelen van
HemoBase aan ziekenhuis informatie systemen gerealiseerd, evenals een “my HemoBase”
module waarmee patiënten hun eigen data kunnen inzien en vragen- of evaluatielijsten kunnen
invullen.
Samenvatting
• HemoBase is een innovatief web-gebaseerd multidisciplinair EPD specifiek voor de hematooncologie dat zijn waarde in de dagelijkse zorg en informatievoorziening in een aantal
ziekenhuizen heeft bewezen.
• HemoBase is een op de toekomst gericht registratiesysteem met coachende modules voor de
clinicus, een intelligent zoeksysteem en mogelijkheden tot doorontwikkeling binnen een
ziekenhuis EPD of als een onderdeel van de kwaliteitszorg.
• Professionele service-desk.
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