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Het ziekenhuis Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is niet geschikt om automatisch te doorzoeken. 
De data in het EPD zijn ongestructureerd. Het is niet eenduidig waar-wat staat. Veel van de data zijn 
opgeslagen als tekst, ook meetwaarden staan frequent in tekst. Het zoeken, valideren is voornamelijk 
handwerk van de arts en medisch team. CTcue laat het medisch team via een volledig intuïtieve 
interface zelf zoeken en vinden in het EPD. Het maakt hierbij gebruik van de nieuwste technologieën, 
zoals AI, machine learning en taaltechnologie. Ziekenhuizen die met CTcue werken kunnen elkaars 
zoekopdrachten gebruiken, het maakt daarbij niet uit welk type EPD wordt gebruikt. CTcue is een 
privacy by design oplossing. Alle patiëntdata blijven in het ziekenhuis. De gebruiker bepaalt de 
zoekopdracht en alleen de hieraan gerelateerde data zijn inzichtelijk (minimale dataset). Tevens 
zoeken medewerkers zonder behandelrelatie op gepseudonimiseerde data. Hiermee voldoet het 
ziekenhuis aan de eisen die de AVG (25 mei 2018) stelt. 
 
Deze cursus is speciaal voor research professionals die al enige ervaring hebben met het gebruik van 
CTcue. In deze cursus bouw je basiskennis van het programma verder uit.  Hoe bouw je een goede 
query, wat is ‘datadenken’ en hoe pas je een verkregen query van de werkgroep aan zodat deze 
aansluit bij de settings van je eigen ziekenhuis, dit zijn enkele vraagstukken die aan bod zullen 
komen.  Verder gaan we hands-on aan de slag met een nieuw studieprotocol en zal er volop ruimte 
zijn om praktijkvoorbeelden te bespreken en tips en tricks met elkaar te delen. Zo ben je helemaal 
voorbereid om efficiënt, snel en vol vertrouwen te screenen! 
In de middag zal Nick Visser, visual designer bij CTcue,  een demonstratie geven van de nieuwste 
CTcue versie.  Hij neemt je mee langs de functionaliteiten die in ontwikkeling zijn en hoort graag of 
deze aansluiten en wat verdere  wensen en behoeften zijn. 
 
Leerdoelen 
 
Na het doorlopen van de cursus: 
 
• Weet je hoe je complexe query’s kunt bouwen op patiëntendata 
• Weet je hoe je een verkregen query gereed kunt maken 
• Begrijp je hoe je een query kunt controleren op fouten 
• Kijk je op een andere manier naar de data in jouw EPD 
• Ben je helemaal op de hoogte van wat er functioneel komen gaat en heb je  feedback kunnen 

geven  
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CTcue Cursus voor gebruikers 
 

09.30 - 10.00  Welkom, introductie en programma 
 
10.00 - 10.45  Les: Hoe bouw je een goede query en data denken 
 
10.45 - 12.00  Aan de slag: Actueel Procotol uitwerken 
 
12.00 - 12.45  Pauze 
 
12.45 – 13:15  Vervolg: Actueel Protocol uitwerken 
 
13:15 -  14:00  Zo stel je een verkregen query in 
 
14.00 -  15:00  Demonstratie CTcue 2.0 , Nick Visser 
 
15 .00 – 15.30   Uitloop 
 

 



Samenvatting Researchcursus  
CTcue Cursus voor gebruikers 
 

 

Doel CTcue cursus voor gebruikers met ervaring.  

Eindtermen 

Onderwerpen: 
- Patientdata achter het EPD 
- Data Denken 
- Query Logica 
- Query ombouwen en controleren 
- Patient Screening 

Methodiek College, interactief 

Lesmateriaal Powerpoint, online werkomgeving, flipover, handouts 

Toetsing Geen 
Praktijk Actueel Protocol uitwerken 

Docenten 
Marlie Barends, CTcue trainer 
Nick Visser, CTcue Visual Designer 
Debby Zweers, Clinical Research Coördinator en voorzitter CTcue Werkgroep 

Duur 1 dag: 9.30- 15.30 uur 

Locatie WCN-kantoor, Utrecht 

Kosten 

Voor WCN-leden gratis. Voor niet-WCN-leden: € 100 (ex. BTW) 
Kosteloos annuleren is mogelijk tot een week van te voren.  
Vanaf deze datum geldt een annulering fee van €35 (ex. BTW) en €100 (ex. BTW) 
bij annulering 24 uur voor aanvang van de cursus 

Accreditatie Voor deze cursus wordt accreditatie aangevraagd bij de NVVC & 
Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals. 

 
© WCN 2019 

 

 



 
ROUTEBESCHRIJVING 

 
 
Contactgegevens 
Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN) 
Gebouw HGB1, tweede etage 
Moreelsepark 1 
3511 EP Utrecht  
 
Telefonisch te bereiken op:  
030- 223 99 37 (WCN) 
030- 233 36 00 (receptie Holland Heart House)  
 
Openbaar Vervoer  
De WCN is gelegen op loopafstand van Utrecht CS.  
 
Looproute overdekt (circa 10 minuten) 
Vanaf Utrecht CS loopt u richting winkelcentrum Hoog Catharijne. Ga direct na de uitcheck-poortjes 
van de NS naar links en sla vervolgens direct rechtsaf om Hoog Catharijne weer binnen te gaan. U 
loopt langs filialen zoals JD sports, Lush en Van Haren. U bevindt zich nu in het Godebaldkwartier. U 
loopt vervolgens rechtdoor. Aan het einde ziet u rechts een Albert Heijn, links ziet u een draaideur 
naar buiten. U gaat door de draaideur, waarna u direct rechts met de roltrap naar beneden kunt. Als 
u buiten bent, ziet u schuin rechts voor u de HGB 1 liggen (zie foto). 
 
Looproute buitenom (circa 10 minuten) 
Loop naar de uitgang aan de Jaarbeurszijde en verlaat de stationshal. Sla direct linksaf. Aan uw 
linkerzijde ziet u het busstation (beneden) liggen. Sla vervolgens weer linksaf en loop de 
Moreelsebrug over. Aan het einde van de brug ziet u HGB1 (zie foto). De ingang is gelegen aan het 
Moreelsepark. 
 
Door de vele werkzaamheden op het stationsplein is deze route soms rommelig en verandert vaak. 
 
Met de auto 
Vanuit Den Bosch, Rotterdam, Den Haag of Arnhem rijdt u via verkeersplein Oudenrijn richting 
Amsterdam. Neem de afslag Centrum (8). Volg dan respectievelijk de borden “centrum” en “P1 –
Hoog Catharijne”. Vanuit de parkeergarage gaat u via de lift of trap naar het winkelniveau Hoog 
Catharijne. Loop daarna door de draaideuren naast de HEMA naar buiten. U gaat door de draaideur, 
waarna u direct rechts met de roltrap naar beneden gaat. Als u buiten bent ziet u schuin rechts voor 
u de HGB 1 liggen (zie foto).  
 
Gearriveerd bij HGB1 
Ga buiten de trap van het gebouw op en vervolgens door de middelste deur naar binnen (als deze 
deur op slot zit belt u aan bij de linker deur). U kunt zich binnen melden via de intercom bij de 
toegangspoortjes, vervolgens opent de receptioniste voor u het rechter toegangspoortje. Het WCN-
kantoor is gelegen op de tweede etage.  
 
 
Adres parkeergarage: 
Parkeergarage P1 (Hoog Catharijne) 
Spoorstraat 22 
3511 EN Utrecht 
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