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ZIRE – ZINVOLLE REGISTRATIE 

Ziekenhuizen leggen jaarlijks uitgebreid verantwoording af over de kwaliteit van de 
geleverde zorg, zowel extern als intern. Dit levert een enorme registratielast op en 
bovendien ervaren zorgverleners deze kwaliteitsvragen vaak als weinig relevant. 

Met experiment ZIRE (ZInvolle REgistratie) wordt binnen de oncologie alleen 
geregistreerd wat van belang is voor de gezondheid van de patiënt en wat 
zorgverleners nodig hebben om goede zorg te verlenen en kwaliteit van zorg te 
verbeteren.   

PRAKTISCHE VOORBEELDEN 

Verkorte kuuranamnese van 40 
naar 20 items  
 
Alleen registratie van afwijkingen 
& aandachtspunten op de 
Lastmeter 
 
Ontslagchecklist op de kliniek: 
alleen bijzonderheden  
 
Implementatie PREM GIO: 
uitvraag alleen in een beperkte 
periode van het jaar 
 
Geen dubbelingen in het EPD, 
éénmalige registratie, alleen 
afwijkingen in het dossier 

 

Spelregels 

• Meer klinisch redeneren  
 

• Meer ruimte om de professionaliteit  
 te benutten 

 

• Efficiëntere overdracht   

 

• Open aanspreekcultuur 
 

• Goede communicatie 
 

• Vertrouwen in elkaar, als zorgverleners, 
leidinggevenden en bestuurders 

Marieke Menting, oncologieverpleegkundige GIO | Miek Rikkers oncologieverpleegkundige chirurgie |  
Renate Jolink, oncologieverpleegkundige GIO | Kelly Fiechter beleidsmedewerker oncologie |  
Marjet Docter beleidsmedewerker oncologie 

Afspraken over registratie van 
afwijkingen met IGJ 

Ondervoeding 
Delier 
Vallen 

Fysieke beperking 
Pijn 

Decubitus 

 
Verbeterbord 

 
Wensen van de afdeling 

• Professioneel handelen (klinische blik!): goede zorg, waarbij alle  
 zorgvragen volgens protocol worden uitgevraagd. 

 
• In het dossier (dus ook rapportage) alleen afwijkingen en  
 aandachtspunten noteren. 

 
• Indien behandeling voor de afwijking nodig is en zolang behandeld 
  wordt, vindt registratie plaats. 

 
• Wijze van meten/uitvragen vindt op de poli en kliniek op dezelfde manier 

plaats. Registratie vindt eenmalig plaats (niet op verschillende plaatsen) 

 

Verpleegkundige in the lead 

Voorwaarden & uitdagingen 
Voorbeeld rapportage voor aanvang 

ZIRE 

Mevrouw had geen klachten. Gaat 

zelfstandig naar het toilet. Heeft geen 

trekkingen vertoond. Infuus NACL v.v. 

Controles zijn goed. Was aanvankelijk 

erg druk, maar vanavond rustig een 

spelletje aan het spelen. Cognitie 

goed. Voldoende urine, defaecatie +  

Minder 
registreren  

=  
Meer tijd  
voor de 

 patiënt?  

ZIRE – ZINVOLLE REGISTRATIE 

Ziekenhuizen leggen jaarlijks uitgebreid verantwoording af over de kwaliteit van de 
geleverde zorg, zowel extern als intern. Dit levert een enorme registratielast op en 
bovendien ervaren zorgverleners deze kwaliteitsvragen vaak als weinig relevant. 

Met experiment ZIRE (ZInvolle REgistratie) wordt binnen de oncologie alleen 
geregistreerd wat van belang is voor de gezondheid van de patiënt en wat 
zorgverleners nodig hebben om goede zorg te verlenen en kwaliteit van zorg te 
verbeteren.   

PRAKTISCHE VOORBEELDEN 

Verkorte kuuranamnese van 40 
naar 20 items  
 
Alleen registratie van afwijkingen 
& aandachtspunten op de 
Lastmeter 
 
Ontslagchecklist op de kliniek: 
alleen bijzonderheden  
 
Implementatie PREM GIO: 
uitvraag alleen in een beperkte 
periode van het jaar 
 
Geen dubbelingen in het EPD, 
éénmalige registratie, alleen 
afwijkingen in het dossier 

 

Spelregels 

• Meer klinisch redeneren  
 

• Meer ruimte om de professionaliteit  
 te benutten 

 

• Efficiëntere overdracht   

 

• Open aanspreekcultuur 
 

• Goede communicatie 
 

• Vertrouwen in elkaar, als zorgverleners, 
leidinggevenden en bestuurders 

Marieke Menting, oncologieverpleegkundige GIO | Miek Rikkers oncologieverpleegkundige chirurgie |  
Renate Jolink, oncologieverpleegkundige GIO | Kelly Fiechter beleidsmedewerker oncologie |  
Marjet Docter beleidsmedewerker oncologie 

Afspraken over registratie van 
afwijkingen met IGJ 

Ondervoeding 
Delier 
Vallen 

Fysieke beperking 
Pijn 

Decubitus 

 
Verbeterbord 

 
Wensen van de afdeling 

• Professioneel handelen (klinische blik!): goede zorg, waarbij alle  
 zorgvragen volgens protocol worden uitgevraagd. 

 
• In het dossier (dus ook rapportage) alleen afwijkingen en  
 aandachtspunten noteren. 

 
• Indien behandeling voor de afwijking nodig is en zolang behandeld 
  wordt, vindt registratie plaats. 

 
• Wijze van meten/uitvragen vindt op de poli en kliniek op dezelfde manier 

plaats. Registratie vindt eenmalig plaats (niet op verschillende plaatsen) 

 

Verpleegkundige in the lead 

Voorwaarden & uitdagingen 
Voorbeeld rapportage voor aanvang 

ZIRE 

Mevrouw had geen klachten. Gaat 

zelfstandig naar het toilet. Heeft geen 

trekkingen vertoond. Infuus NACL v.v. 

Controles zijn goed. Was aanvankelijk 

erg druk, maar vanavond rustig een 

spelletje aan het spelen. Cognitie 

goed. Voldoende urine, defaecatie +  

Minder 
registreren  

=  
Meer tijd  
voor de 

 patiënt?  

ZIRE – ZINVOLLE REGISTRATIE 

Ziekenhuizen leggen jaarlijks uitgebreid verantwoording af over de kwaliteit van de 
geleverde zorg, zowel extern als intern. Dit levert een enorme registratielast op en 
bovendien ervaren zorgverleners deze kwaliteitsvragen vaak als weinig relevant. 

Met experiment ZIRE (ZInvolle REgistratie) wordt binnen de oncologie alleen 
geregistreerd wat van belang is voor de gezondheid van de patiënt en wat 
zorgverleners nodig hebben om goede zorg te verlenen en kwaliteit van zorg te 
verbeteren.   

PRAKTISCHE VOORBEELDEN 

Verkorte kuuranamnese van 40 
naar 20 items  
 
Alleen registratie van afwijkingen 
& aandachtspunten op de 
Lastmeter 
 
Ontslagchecklist op de kliniek: 
alleen bijzonderheden  
 
Implementatie PREM GIO: 
uitvraag alleen in een beperkte 
periode van het jaar 
 
Geen dubbelingen in het EPD, 
éénmalige registratie, alleen 
afwijkingen in het dossier 

 

Spelregels 

• Meer klinisch redeneren  
 

• Meer ruimte om de professionaliteit  
 te benutten 

 

• Efficiëntere overdracht   

 

• Open aanspreekcultuur 
 

• Goede communicatie 
 

• Vertrouwen in elkaar, als zorgverleners, 
leidinggevenden en bestuurders 

Marieke Menting, oncologieverpleegkundige GIO | Miek Rikkers oncologieverpleegkundige chirurgie |  
Renate Jolink, oncologieverpleegkundige GIO | Kelly Fiechter beleidsmedewerker oncologie |  
Marjet Docter beleidsmedewerker oncologie 

Afspraken over registratie van 
afwijkingen met IGJ 

Ondervoeding 
Delier 
Vallen 

Fysieke beperking 
Pijn 

Decubitus 

 
Verbeterbord 

 
Wensen van de afdeling 

• Professioneel handelen (klinische blik!): goede zorg, waarbij alle  
 zorgvragen volgens protocol worden uitgevraagd. 

 
• In het dossier (dus ook rapportage) alleen afwijkingen en  
 aandachtspunten noteren. 

 
• Indien behandeling voor de afwijking nodig is en zolang behandeld 
  wordt, vindt registratie plaats. 

 
• Wijze van meten/uitvragen vindt op de poli en kliniek op dezelfde manier 

plaats. Registratie vindt eenmalig plaats (niet op verschillende plaatsen) 

 

Verpleegkundige in the lead 

Voorwaarden & uitdagingen 
Voorbeeld rapportage voor aanvang 

ZIRE 

Mevrouw had geen klachten. Gaat 

zelfstandig naar het toilet. Heeft geen 

trekkingen vertoond. Infuus NACL v.v. 

Controles zijn goed. Was aanvankelijk 

erg druk, maar vanavond rustig een 

spelletje aan het spelen. Cognitie 

goed. Voldoende urine, defaecatie +  

Minder 
registreren  

=  
Meer tijd  
voor de 

 patiënt?  

ZIRE – ZINVOLLE REGISTRATIE 

Ziekenhuizen leggen jaarlijks uitgebreid verantwoording af over de kwaliteit van de 
geleverde zorg, zowel extern als intern. Dit levert een enorme registratielast op en 
bovendien ervaren zorgverleners deze kwaliteitsvragen vaak als weinig relevant. 

Met experiment ZIRE (ZInvolle REgistratie) wordt binnen de oncologie alleen 
geregistreerd wat van belang is voor de gezondheid van de patiënt en wat 
zorgverleners nodig hebben om goede zorg te verlenen en kwaliteit van zorg te 
verbeteren.   

PRAKTISCHE VOORBEELDEN 

Verkorte kuuranamnese van 40 
naar 20 items  
 
Alleen registratie van afwijkingen 
& aandachtspunten op de 
Lastmeter 
 
Ontslagchecklist op de kliniek: 
alleen bijzonderheden  
 
Implementatie PREM GIO: 
uitvraag alleen in een beperkte 
periode van het jaar 
 
Geen dubbelingen in het EPD, 
éénmalige registratie, alleen 
afwijkingen in het dossier 

 

Spelregels 

• Meer klinisch redeneren  
 

• Meer ruimte om de professionaliteit  
 te benutten 

 

• Efficiëntere overdracht   

 

• Open aanspreekcultuur 
 

• Goede communicatie 
 

• Vertrouwen in elkaar, als zorgverleners, 
leidinggevenden en bestuurders 

Marieke Menting, oncologieverpleegkundige GIO | Miek Rikkers oncologieverpleegkundige chirurgie |  
Renate Jolink, oncologieverpleegkundige GIO | Kelly Fiechter beleidsmedewerker oncologie |  
Marjet Docter beleidsmedewerker oncologie 

Afspraken over registratie van 
afwijkingen met IGJ 

Ondervoeding 
Delier 
Vallen 

Fysieke beperking 
Pijn 

Decubitus 

 
Verbeterbord 

 
Wensen van de afdeling 

• Professioneel handelen (klinische blik!): goede zorg, waarbij alle  
 zorgvragen volgens protocol worden uitgevraagd. 

 
• In het dossier (dus ook rapportage) alleen afwijkingen en  
 aandachtspunten noteren. 

 
• Indien behandeling voor de afwijking nodig is en zolang behandeld 
  wordt, vindt registratie plaats. 

 
• Wijze van meten/uitvragen vindt op de poli en kliniek op dezelfde manier 

plaats. Registratie vindt eenmalig plaats (niet op verschillende plaatsen) 

 

Verpleegkundige in the lead 

Voorwaarden & uitdagingen 
Voorbeeld rapportage voor aanvang 

ZIRE 

Mevrouw had geen klachten. Gaat 

zelfstandig naar het toilet. Heeft geen 

trekkingen vertoond. Infuus NACL v.v. 

Controles zijn goed. Was aanvankelijk 

erg druk, maar vanavond rustig een 

spelletje aan het spelen. Cognitie 

goed. Voldoende urine, defaecatie +  

Minder 
registreren  

=  
Meer tijd  
voor de 

 patiënt?  

ZIRE – ZINVOLLE REGISTRATIE 

Ziekenhuizen leggen jaarlijks uitgebreid verantwoording af over de kwaliteit van de 
geleverde zorg, zowel extern als intern. Dit levert een enorme registratielast op en 
bovendien ervaren zorgverleners deze kwaliteitsvragen vaak als weinig relevant. 

Met experiment ZIRE (ZInvolle REgistratie) wordt binnen de oncologie alleen 
geregistreerd wat van belang is voor de gezondheid van de patiënt en wat 
zorgverleners nodig hebben om goede zorg te verlenen en kwaliteit van zorg te 
verbeteren.   

PRAKTISCHE VOORBEELDEN 

Verkorte kuuranamnese van 40 
naar 20 items  
 
Alleen registratie van afwijkingen 
& aandachtspunten op de 
Lastmeter 
 
Ontslagchecklist op de kliniek: 
alleen bijzonderheden  
 
Implementatie PREM GIO: 
uitvraag alleen in een beperkte 
periode van het jaar 
 
Geen dubbelingen in het EPD, 
éénmalige registratie, alleen 
afwijkingen in het dossier 

 

Spelregels 

• Meer klinisch redeneren  
 

• Meer ruimte om de professionaliteit  
 te benutten 

 

• Efficiëntere overdracht   

 

• Open aanspreekcultuur 
 

• Goede communicatie 
 

• Vertrouwen in elkaar, als zorgverleners, 
leidinggevenden en bestuurders 

Marieke Menting, oncologieverpleegkundige GIO | Miek Rikkers oncologieverpleegkundige chirurgie |  
Renate Jolink, oncologieverpleegkundige GIO | Kelly Fiechter beleidsmedewerker oncologie |  
Marjet Docter beleidsmedewerker oncologie 

Afspraken over registratie van 
afwijkingen met IGJ 

Ondervoeding 
Delier 
Vallen 

Fysieke beperking 
Pijn 

Decubitus 

 
Verbeterbord 

 
Wensen van de afdeling 

• Professioneel handelen (klinische blik!): goede zorg, waarbij alle  
 zorgvragen volgens protocol worden uitgevraagd. 

 
• In het dossier (dus ook rapportage) alleen afwijkingen en  
 aandachtspunten noteren. 

 
• Indien behandeling voor de afwijking nodig is en zolang behandeld 
  wordt, vindt registratie plaats. 

 
• Wijze van meten/uitvragen vindt op de poli en kliniek op dezelfde manier 

plaats. Registratie vindt eenmalig plaats (niet op verschillende plaatsen) 

 

Verpleegkundige in the lead 

Voorwaarden & uitdagingen 
Voorbeeld rapportage voor aanvang 

ZIRE 

Mevrouw had geen klachten. Gaat 

zelfstandig naar het toilet. Heeft geen 

trekkingen vertoond. Infuus NACL v.v. 

Controles zijn goed. Was aanvankelijk 

erg druk, maar vanavond rustig een 

spelletje aan het spelen. Cognitie 

goed. Voldoende urine, defaecatie +  


