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1. Ambities 
 

De SGZ beheert de applicaties voor de patiëntendossiers namens alle Zoetermeerse huisartsen en 

apotheken, inclusief Huisartsenpost en Dienstapotheek. Daarnaast beheert ze de applicatie van 

eerstelijnspsychologen en van de fysio- en oefentherapeuten die bij de SGZ in dienst zijn. Daarnaast 

zijn er in de georganiseerde eerstelijnszorg applicaties voor verloskundigen, diëtisten, wijkverpleging, 

jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk. De belangrijkste partners voor de wijkverpleging zijn 

Vierstroom en Buurtzorg. De belangrijkste partners in de tweedelijn zijn het LangeLand ziekenhuis, en 

de GGZ-instellingen Rivierduinen en Parnassia. 

In de bijlage is een overzicht van verschillende in Zoetermeer in gebruik zijnde applicaties 

opgenomen. 

 

De Organisatie & Infrastructuur die de SGZ biedt aan de Zoetermeerse eerstelijnszorg moet 

toegevoegde waarde bieden op de volgende vlakken: 

1. Continuïteit en capaciteit;  

2. Kwaliteit van zorg en zorgprogramma's;  

3. Substitutie en doelmatigheid;  

4. Patiënttevredenheid en service 

5. Hulpverlenerstevredenheid en ondersteuning;  

6. Innovatie. 

 

De urgentie om deze toegevoegde waarde te bieden is enorm toegenomen. De effecten van de 

dubbele vergrijzing, de toename van chronische morbiditeit, de reductie van intramurale capaciteit, de 

noodzaak van kostenbeheersing in de tweedelijn, de wens van de patiënt om langer thuis te wonen 

slaan allemaal neer in de eerstelijn, letterlijk in de spreekkamer van de huisarts. De steeds krapper 

wordende arbeidsmarkt zal beperkingen stellen aan personele uitbreidingen als oplossing voor de 

toenemende zorgvraag. 

 

De Zoetermeerse eerstelijnshulpverleners kennen daarom aan ICT een belangrijke plaats toe om de 

noodzakelijke toegevoegde waarde te bieden in de patiëntenzorg in Zoetermeer. Dit komt in de eerste 

plaats tot uiting in de bestaande dienstverlening aan huisartsen, apotheken, fysio- en 

oefentherapeuten en eerstelijnspsychologen op het vlak van ICT, in de tweede plaats door de 

ambities die hieronder worden aangegeven en verderop nader toegelicht, en in de derde plaats door 

de prioritering van ICT in de SGZ-begroting. 

 

De eerstelijnszorg in Zoetermeer formuleert de volgende vier ambities op het vlak van ICT: 

1. De huisartsen en apothekers in Zoetermeer hebben een HIS en AIS dat alle functionaliteiten 

levert die zij nodig hebben en snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk is; 

2. De huisartsen en apothekers in Zoetermeer beschikken over een volledige, veilige en efficiënte 

communicatie en gegevensuitwisseling met ziekenhuizen, wijkverpleging en andere belangrijke 

zorgaanbieders;  

3. De huisartsen en apothekers in Zoetermeer beschikken over een adequaat patiëntenportaal, waar 

elke patiënt die dat wil gebruik van maakt, en zijn koploper op het vlak van E-health toepassingen; 

4. De huisartsen en apothekers in Zoetermeer beschikken over een adequate informatievoorziening 

en een adequate beslissingsondersteuning die doelmatige zorg bevordert. 

 

Deze ambities worden vormgegeven op basis van draagvlak daartoe bij eerstelijnshulpverleners en 

hun beroepsverenigingen in Zoetermeer. Draagvlak bij patiënten wordt gezocht via de cliëntenraad 

van de SGZ. De cliëntenraad wordt geregeld over belangrijke ontwikkelingen geïnformeerd en 

geconsulteerd, met name over ontwikkelingen rond e-health, m.n. MijnGezondheid.net en 

informatiebeveiliging.  
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2. Landelijke ontwikkelingen  
 

2.1 Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens 
 
Vanaf juli 2017:  

 De zorgverlener is verplicht om zijn cliënt te informeren over de elektronische 

gegevensuitwisseling en toestemming te vragen voor het beschikbaar stellen van de 

cliëntgegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem1.  

Vanaf 1 juli 2020 komen daar een aantal rechten bij: 

 Het geven van toestemming om alle of bepaalde gegevens voor inzage beschikbaar te stellen aan 

alle of bepaalde zorgverleners met wie hij een behandelrelatie heeft (of krijgt).2 

 Het (kosteloos) krijgen van een elektronisch afschrift van eigen medisch dossier3. 

 Het (kosteloos) elektronisch inzage krijgen in eigen medisch dossier (vanaf een computer, tablet of 

smartphone)4. 

 Op verzoek krijgt de cliënt een elektronisch overzicht wie bepaalde informatie in een elektronisch 

uitwisselingssysteem beschikbaar heeft gesteld en op welke datum en wie informatie heeft 

ingezien of opgevraagd en op welke datum. 

 
 
2.2 ICT-pararaaf uit het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg en 
multidisciplinaire zorg 
 
In het hoofdlijnenakkoord zijn de volgende prioriteiten benoemd: 
1. een impuls te geven aan de verdere digitalisering binnen de huisartsenzorg: 

 er moeten stappen worden gezet zodat een patiënt digitaal inzicht kan verkrijgen in zijn eigen 

gegevens. Daartoe wordt het programma Ontsluiten van de Patiëntengegevens uit de Eerstelijn 

in Nederland (OPEN) uitgewerkt (zie 2.2) 

 Daarnaast behoeft de uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners een verbetering,  zoals 

bijvoorbeeld het beschikbaar zijn van een actueel medicatieoverzicht en gegevens die 

betrekking hebben op ketenzorg. 

 Conform de aanbevelingen uit het Nictiz rapport zullen de partijen LHV, InEen en ZN een plan 

maken om te stimuleren dat (individuele) professionals overgaan tot bundeling van ICT-kennis, 

capaciteit en voorzieningen op (boven)regionaal niveau.  

 
2. Veilige, doelmatige en bewezen effectieve e-healthtoepassingen: 

 Goede praktijkvoorbeelden worden actief uitgewisseld en opgeschaald. Denk aan applicaties 

waarmee het (fysieke) beroep op de zorg kan worden verminderd, zoals thuisarts.nl, 

beeldbellen, toepassingen die de onderlinge communicatie en snelle consultatie ondersteunen 

en het inbedden van e-health toepassingen in chronische zorgprogramma’s.  

 Partijen stimuleren innovaties die voldoen aan de wensen van gebruikers en doelmatig zijn en 

creëren hiertoe ruimte, zoals online afspraken maken, het e-consult en het e-recept;  

                                                      
1 Momenteel beoordeelt de Inspectie het geen-bezwaar-systeem dat In Zoetermeer wordt toegepast 
2 De KNMG en de LHV hebben gepleit voor uitstel van de behandeling van het wetsvoorstel, omdat onduidelijk is of de eis van 
'gespecificeerde toestemming' wel uitvoerbaar is in de praktijk. Hierop heeft de minister gekozen voor een overgangstermijn 
van 3 jaar waarbinnen de praktijk zich moet gaan voegen naar de wet. De LHV geeft op haar website aan dat over 3 jaar 
duidelijk moet zijn of de randvoorwaarde van gespecificeerde toestemming van patiënten te realiseren is en of er dan een 
veiliger authenticatiemiddel dan DigiD voor patiënten is waarmee zij online toegang tot hun patiëntendossiers kunnen krijgen. 
3 De LHV geeft aan dat het lastig kan zijn om zonder tussenkomst van de eigen arts om te gaan met de druk van derden die het 
hele medische dossier bij de patiënt opvragen. Nu nog zit de arts hier als filter tussen en kan de patiënt attenderen op zijn 
rechten.  
4 Veel Zoetermeerse huisartsen hebben al aangegeven online inzage in het hele dossier, inclusief in de S- en O-regels, 
uitermate ongewenst te vinden vanwege een gevreesd groot aantal reacties van patiënten (verzoeken om toelichting, 
verzoeken tot wijziging) die veel beantwoordings- en verwerkingstijd zullen vragen. Deze zorg zal aan de LHV worden 
overgebracht.  
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 Zorgverleners, patiëntenorganisaties en verzekeraars informeren patiënten actief over de 

mogelijkheden van effectief getoonde toepassingen en van PGO’s en ondersteunen patiënten 

waar nodig in het gebruik.  

 Patiëntenorganisaties en zorgverleners informeren patiënten ook over het belang van het 

geven van toestemming voor onderlinge gegevensuitwisseling tussen relevante 

zorgaanbieders. 

  

2.3 Programma OPEN 
 

Het (gesubsidieerde) programma Ontsluiten van de Patiëntengegevens uit de Eerstelijn in Nederland 

(OPEN) beoogt te bewerkstelligen dat huisartsen en andere zorgverleners uit de georganiseerde 

eerstelijnszorg uiterlijk in 2020 aan iedere inwoner die dat wil veilig, betrouwbaar en zonder kosten, 

digitaal toegang kunnen verlenen tot de eigen gezondheidsgegevens. Deze gegevens kunnen worden 

ontsloten naar de PGO’s van patiënten. VWS stelt geld beschikbaar voor het programma OPEN onder 

voorwaarde dat dit programma aan de MedMij standaarden en het MedMij afsprakenstelsel voldoet. 

Tussen VWS, de LHV, InEen en ZN worden afspraken gemaakt ingeval de MedMij standaarden niet 

tijdig beschikbaar zijn. Doelstelling is dat partijen snel aan de slag kunnen. 

 

Bij de implementatie wordt ingezet op regionale ondersteuning van de huisartsenpraktijken. 

Om aan te sluiten bij regionale wensen en behoeften worden lokale medewerkers uit de regionale 

organisatie ingezet bij de uitvoering van het programma. 

 

Leveranciers (zoals) PharmaPartners 

Om de doelstellingen van OPEN te kunnen bereiken zijn aanpassingen aan de eerstelijns ICT 

systemen (waaronder Medicom en Pharmacom) nodig. Een consultatie bij leveranciers vindt plaats 

om inzicht te krijgen in de inspanningen die de ICT leveranciers moeten doen, waarbij drie 

ontwikkelvragen centraal staan: 

 Maak het beschikbaar stellen van patiëntgegevens uit het H-EPD conform de richtlijn ‘Online 

inzage in het H-EPD door de patiënt’ mogelijk. Houd hierbij rekening met de 

gebruikersvriendelijkheid voor zowel huisarts als patiënt; en de integratie met (bestaande) diensten 

als afspraak maken, herhaal-medicatie-aanvragen en e-Consult. 

 Maak het mogelijk dat (onderdelen van) deze gegevens door patiënten kunnen worden gebruikt bij 

de consultvoorbereiding, het maken van een online afspraak, het online aanvragen van een 

herhaalrecept en het uitvoeren van een eConsult. 

 Maak het mogelijk dat (retour)informatie vanuit de patiënt (bijvoorbeeld: zelfmeetgegevens en de 

antwoorden op consultvoorbereidingsvragen) op een gebruikersvriendelijke en overzichtelijke 

manier door de huisarts kan worden ontvangen, beoordeeld en opgeslagen in het H-EPD. 

Ten behoeve van de consultatie worden in het MedMij programma basiseisen en een normenkader 

opgesteld. 

 

 

2.4 Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) 
 
Op initiatief van de Patiënten Federatie worden PGO’s ontwikkeld die moeten zorgen voor de online 

inzage van patiënten. Een PGO gaat verder dan de huidige patiëntenportalen (zoals MGn): patiënten 

kunnen de gegevens die hulpverleners ter beschikking stellen niet alleen bekijken, maar ook beheren, 

delen en er informatie aan toevoegen. In een PGO moeten alle medische gegevens te zien zijn, van 

huisartsen, medisch specialisten, fysiotherapeuten, apothekers etc. De betreffende hulpverleners 

moeten deze inzage mogelijk maken, op basis van de rechten die zijn verwoord in Wet 

cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Artsen en specialisten hebben geen 

inzage in het PGO, tenzij de patiënt daar toestemming voor geeft. 
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De PGO sluit aan bij de opkomst van eHealth, en het thuis monitoren en meten van de gezondheid. 

Gegevens van bijvoorbeeld de bloeddruk- en hartslagmeter kan een patiënt uploaden naar de PGO 

zodat de behandelend arts of POH deze kan bekijken. 

 

PGO’s worden ontwikkeld door de markt. De overheid zorgt alleen voor de regels. Omdat de markt de 

PGO’s ontwikkelt, is er niet zoiets als één PGO. Tientallen leveranciers bieden er een aan. Die 

moeten allemaal wel voldoen aan privacy-eisen en technische standaarden. Als de PGO’s klaar zijn, 

kan elke Nederlander er dus eentje kiezen. 

De Patiënten Federatie benadrukt de actieve rol en de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt bij 

de PGO’s: “u kunt uw PGO zelf kiezen. Hoewel het digitale portaal van uw huisarts of trombosedienst 

dezelfde functies als een PGO kan hebben, is het verschil dat u zelf niet kunt kiezen welk portaal u 

wilt gebruiken en dit bij een PGO wel kan. Daarnaast is uw PGO een levenslang hulpmiddel: ongeacht 

waar u onder behandeling bent of als u verhuist. U kunt uw gegevens en uw PGO altijd meenemen. 

U, of uw wettelijke vertegenwoordiger, bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen persoonlijke 

gezondheidsomgeving”. 

 

Het overheidsprogramma MedMij stelt de randvoorwaarden vast waaraan een PGO dient te voldoen. 

Het betreft de informatiestandaarden voor gegevensuitwisseling en het afsprakenstelsel voor het 

borgen van vertrouwen. 

Een PGO – een app of website – moet op een beveiligde en vertrouwde manier met de 

zorginformatiesystemen van zorgaanbieders kunnen communiceren. MedMij stelt hiervoor de 

spelregels op.  

Voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens zijn twee partijen nodig: 

 De patiënt met een app of website waarin hij gezondheidsgegevens wil verzamelen en gebruiken 

(persoonlijke gezondheidsomgeving); 

 En zorginformatiesysteem van de zorgverlener waarin de gegevens van de patiënt opgeslagen 

worden. 

MedMij zorgt ervoor dat een persoonlijke gezondheidsomgeving en de zorginformatiesystemen van 

zorgaanbieders niet alleen op een beveiligde, maar ook op een eenduidige manier met elkaar kunnen 

communiceren. 

Vanaf de zomer 2018 is het mogelijk dat PGO’s zich laten toetsen om het MedMij-stempel te krijgen 

en is duidelijk zichtbaar wie wel of niet voldoet aan MedMij. 

Als een PGO een MedMij-vinkje heeft, betekent dit: 

 dat de patiënt met de app of site veilig en eenvoudig gezondheidsgegevens kan uitwisselen met 

zorgverleners.  

 dat de patiënt er zijn gegevens veilig kan inzien en gebruiken.  

 dat patiënt gegevens er op een begrijpelijke manier getoond worden. 

 

Er bestaat een hoge mate van scepsis in het veld bij branche-organisaties, beroepsgroepen en 

leveranciers over de keuze van de overheid om de ontwikkeling van PGO’s aan de markt over te 

laten. Er is geen duidelijk bekostigingsmodel, er zal sprake zijn van kopie-data en risico’s van 

commercieel misbruik en onbevoegde inzage liggen op de loer.  
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3. ICT voor de huisartspraktijk en apotheek 
 
3.1 Uitgangspunten 
 
De elektronische patiëntendossiers van de huisartsen en apotheken worden als basis voor het EPD 

van de eerstelijn beschouwd. Om de potentie van het EPD voor een hoogwaardige patiëntenzorg 

optimaal te benutten worden de volgende doelen nagestreefd: 

 een volledige en juiste registratie in het HIS en AIS conform de NHG-richtlijn van  Adequate 

dossiervorming met het Elektronisch Patiëntendossier (ADEPD) en lokale instructies; 

 efficiënte ICT-toepassingen volgens het “5 in 1”-beginsel: goede dossiervoering = goede 

communicatie en overdracht = goede declaratie = goede informatie = goede verantwoording; 

 een integraal medicatiebestand dat zowel door het HIS als het AIS wordt benut, en waarin zowel 

de voorgeschreven als afgeleverde medicatie is opgenomen - ook medicatie die door specialisten 

is voorgeschreven; 

 registratie aan de bron in het eigen patiëntendossier. Communicatie met patiënten en andere 

hulpverleners vindt primair plaats door berichtenuitwisseling vanuit en naar het eigen 

bronsysteem of HIS/AIS; 

 terughoudendheid bij ontwikkelingen waarbij naast de bronregistraties van huisarts en apotheek in 

andere applicaties moet worden geregistreerd. Daarbij tevens terughoudendheid bij de aanschaf 

van applicaties die registraties bieden die primair in het HIS of AIS thuis horen; 

 communicatie tussen huisartsen en huisartsenpost vindt bij voorkeur plaats in een afgeschermde 

ICT-omgeving waartoe andere hulpverleners en huisartsen buiten Zoetermeer geen toegang 

hebben, en waar communicatie plaats vindt binnen een beveiligd cluster op basis van het geen 

bezwaar systeem voor patiënten; 

 communicatie met andere hulpverleners binnen en buiten Zoetermeer via het Landelijk 

Schakelpunt op basis van landelijke communicatie standaarden; 

 een zorgvuldig evenwicht tussen legitieme gerechtvaardigde bescherming van privacy van 

patiënten enerzijds en patiëntveiligheid, goede samenhangende kwaliteit van zorgverlening en 

andere patiëntbelangen anderzijds. 

 

De SGZ verzorgt voor alle huisartsen en apothekers de automatisering van patiëntendossiers in het 

licht van het belang van een excellent EPD voor de werkafspraken en zorgprogramma's, voor de 

declaraties van keten-DBC's, GEZ-tarieven en tarieven van POH-GGZ, voor de verantwoording over 

de zorg aan verzekeraars, en voor feedback en managementinformatie t.bv. hulpverleners. 

 

3.2 PharmaPartners 
 
Daartoe heeft de SGZ een mantelovereenkomst met PharmaPartners, en overeenkomsten met de 

vrijgevestigde huisartsen en apotheken.  

 

PharmaPartners is de belangrijkste strategische partner voor de SGZ waarbij de SGZ Medicom (HIS), 

Pharmacom (AIS) en Hapicom (HAP) afneemt. Daarnaast koopt de SGZ bij PharmaPartners 

MijnGezondheid.net (patiëntenportaal Medicom) in, Eridani (managementinformatie) en het COZ 

(declaratie keten-DBC's, GEZ en POH-GGZ). De contractuele relatie tussen PharmaPartners behelst 

een meerjarig partnerschap, dat recent is verlengd tot 2023. 

 

In de strategische samenwerking met PharmaPartners zijn drie hoofdprioriteiten geformuleerd: 

1. De betrouwbaarheid, continuïteit, beschikbaarheid en snelheid van het systeem.  

Terecht heeft de beweging “Het Roer Moet Om” aandacht gevraagd voor de administratieve 

belasting voor hulpverleners in de eerstelijn. Gebrekkige communicatiemogelijkheden en dubbele 

of overbodige registratieverplichtingen zijn stenen des aanstoots. Maar ook snelheid van 
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systemen en gebruiksvriendelijkheid kunnen administratieve belasting beperken. 

Gebruikerstevredenheid is de kurk waar het ICT beleid op dient te drijven. We vragen van 

hulpverleners om adequaat te registreren. We moeten ze een excellent systeem bieden dat snel 

en efficiënt werkt en zeer gebruiksvriendelijk is.  

2. De wens om alle functionele behoeften die zich in de huisartsenzorg en farmacie ontwikkelen van 

ICT te voorzien in Medicom, Pharmacom en Hapicom.  

In het verleden heeft PharmaPartners besloten zich te concentreren op enkele kernfuncties, en 

voor de innovaties samenwerking aan te gaan met andere leveranciers en stekkers te bouwen 

voor de communicatie daarmee. Zo kent PharmaPartners een samenwerkingsverband met Vital 

Health voor het KIS (chronisch zieken), de GGZ (modules POH-GGZ, screener, consultatie en e-

health) en de ouderenzorg, met Pharmo voor managementinformatie , en met o.a. NControl 

waarin apothekers de afspraken met verzekeraars vastleggen en verantwoorden. Het aantal 

applicaties dat als gevolg daarvan naast Medicom en Pharmacom moet worden aangeschaft dient 

zo veel mogelijk beperkt te worden: des te meer applicaties, des te meer stekkers, en des te meer 

problemen in de uitwisseling tussen de applicaties. 

3. Het door de Zoetermeerse huisartsen dringend gewenste behoud van Hapicom als binnencluster 

oplossing op basis van het geen bezwaar systeem en inzage in het volledige dossier van de 

huisarts (i.p.v. een professionele samenvatting via het LSP). 

 

Daarnaast gelden als prioriteiten in de komende jaren: 

 de wens om de informatiepositie binnen en van de eerstelijn te versterken (zie 3.3); 

 de wens om beslissingsondersteuning te versterken in de huisartsvoorziening en de apotheek (zie 

3.4) 

 de wens om tot een digitaal Persoonlijk Gezondheids Dossier (PGO) te komen (zie 3.5) 

 de wens om e-health toepassingen te bevorderen die voldoen aan Triple Aim (zie 3.6)  

 de wens om de communicatie en gegevensuitwisseling met andere zorgaanbieders te verbeteren; 

(zie 4). 

 

 

3.3 Managementinformatie huisartsen en apotheken 
 
3.3.1 Toepassingen 

Momenteel bestaan de volgende toepassingen voor het genereren en extraheren van informatie t.b.v. 

beleid en onderzoek (ook wel managementinformatie genoemd): 

 

a. Door de SGZ beheerde applicaties, danwel door een derde beheerd op basis van een 

verwerkersovereenkomst met de SGZ: 

APPLICATIE FUCTIONALITEIT LEVERANCIER 

Eridani Managementinformatie regionaal PharmaPartners 

Q-modules Managementinformatie praktijk PharmaPartners 

MMIZ  Managementinformatie regionaal STIZON /  

Meetpunt Kwaliteit 

 

b. Applicaties van derden, waartoe de SGZ toegang heeft (SFK), of die informatie aan de SGZ 

aanleveren (Vektis):  

SFK Managementinformatie landelijk SFK 

Vektis Managementinformatie landelijk Vektis 
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Managementinformatie uit Medicom en Pharmacom wordt t.b.v. de betreffende hulpverleners, voor 

benchmarkdoeleinden en t.b.v. onderzoek en externe verantwoording gegenereerd middels de 

bovenstaande applicaties en toepassingen. 

 

3.3.2 Beleid 

Managementinformatie is een bouwsteen voor de Zoetermeerse eerstelijn om irrationale 

(ondoelmatige) praktijkvariatie tegen te gaan, om tot gedragen beleid te komen op het vlak van 

substitutie en doelmatigheid, om hulpverleners te ontlasten bij het verantwoorden van geleverde zorg 

en bij het beoordelen van financiële en administratieve processen op het vlak van rechtmatigheid.  

De SGZ investeert daartoe in het genereren van managementinformatie uit Eridani door de 

beleidsmedewerkers datamanagement van de SGZ, en in de toepassing van managementinformatie 

uit de SFK en Vektis t.b.v. interne benchmarks van huisartsen (verwijzingen, kosten medisch 

specialistische zorg, voorschrijven medicatie). 

 

 

3.4 Beslissingsondersteuning huisartsen en apotheken  
 
3.4.1 Toepassingen 

Momenteel bestaan de volgende toepassingen voor beslissingsondersteuning in de huisartspraktijk of 

apotheek.  

 

APPLICATIE FUCTIONALITEIT LEVERANCIER 

Medicom Smart Beslissingsondersteuning huisarts PharmaPartners 

NControl Beslissingsondersteuning apotheek NControl 

 

3.4.2 Beleid 

De SGZ draagt actief bij aan de ontwikkeling van Medicom Smart voor wat betreft de 

beslissingsondersteuning m.b.t. ketenzorg. 

 

 

3.5 Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) 
 

3.5.1  Definitie PGO 

De visie van InEen, LHV, NHG en de Patiëntenfederatie Nederland (PF) is dat gestreefd moet worden 

naar een PGO die door de patiënt zelf wordt beheerd en dat eigendom is van de patiënt. De basis van 

de PGO is een grote digitale map met door de patiënt verzamelde persoonlijke gegevens over zijn  

gezondheid. Gegevens over bijvoorbeeld leeftijd, gewicht, bloedgroep, ogen, conditie, bloeddruk, 

inentingen en andere gezondheidsgegevens die de patiënt zelf kan verzamelen en bijhouden. 

Daarnaast kan de patiënt hierin de belangrijkste bevindingen van de dokters en hulpverleners 

opslaan, zoals diagnoses, onderzoeken en medicijngebruik. Maar ook gegevens over wie te 

waarschuwen in geval van een ongeval, wie de  huisarts is, etc. De essentie is dat de patiënt  de 

gezondheidsgegevens die hij belangrijk vindt, verzamelt op één plek, zodat hij ze altijd terug kan 

vinden als het nodig is. 

De PGO wordt o.a. gevuld met informatie uit het HIS en AIS. Het patiëntenportaal van 

PharmaPartners, Mijn Gezondheid.net wordt als een voorloper beschouwd voor de PGO. Ook een 

eventueel aan te schaffen digitaal zelfzorgplatform past hierin. 

 

De Zoetermeerse eerstelijn kent de onderstaande patiëntenportalen: 
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APPLICATIE FUCTIONALITEIT LEVERANCIER 

MijnGezondheid.net Patiëntenportaal Medicom (huisartsen) PharmaPartners 

e-Afspraken Afsprakenmodule huisarts via website PharmaPartners 

online dossier toegang 

en herhaalmedicatie 

Patiëntenportaal Service apotheken. 

(NB vergelijkbare portalen bij Mediq en 

Alphega) 

Service apotheken 

 

MijnGezondheid.net en e-Afspraken worden aan alle huisartsen aangeboden.  

De module e-Afspraken wordt geïmplementeerd bij huisartsenpraktijken die hierop intekenen. Thans 

maakt iets meer dan de helft van de praktijken gebruik hiervan. 

Daarnaast wordt Mijngezondheid.net gestimuleerd. Momenteel maakt slechts een klein deel van de 

patiëntenpopulatie hiervan gebruik. Verwacht wordt dat gebruik toeneemt als het gebruik van DigiD+ 

voor andere toepassingen toeneemt. Er worden scholingen voor huisartsen, doktersassistentes en 

praktijkondersteuners aangeboden. 

 

3.5.2 Beleid 

Naar verwachting worden medio 2018 nadere afspraken gemaakt over het Landelijke Project OPEN 

(Ontsluiting Patiëntgegevens Eerstelijnszorg Nederland). De doelstelling van OPEN is om 40% van de 

patiëntenpopulatie in 2022 gebruik te laten maken van een PGO. Gebruiksvriendelijkheid via de 

mobiele telefoon is daartoe een vereiste.  

De Zoetermeerse eerstelijn zal zich zo mogelijk aanbieden als proeftuin en hopelijk koploper voor het 

Landelijke Project OPEN (Ontsluiting Patiëntgegevens Eerstelijnszorg Nederland)5. In dat kader 

dienen drie punten van zorg te worden geadresseerd:  

1. Het is mogelijk dat er enige spanning bestaat tussen de wet “Cliëntenrechten bij elektronische 

verwerking van gegevens” en de richtlijn “Online inzage in het H-EPD door patiënt” van het 

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Patiëntenfederatie Nederland (PFN). Op basis 

van deze richtlijn wordt een deel van de registratie in het HIS (o.a. de zogenaamde S(ubjectief)- 

en O(bjectief)-registratie) niet betrokken bij de online inzage, terwijl de wet mogelijk uitgaat van 

volledige inzage. Bij huisartsen wordt veel huiver beluisterd dat zij door online inzage van 

patiënten in de volledige registratie geconfronteerd worden met veel misverstanden, vragen en 

klachten over de wijze van vastleggen van gegevens en daarom defensiever zullen registreren 

dan medisch gezien wenselijk. Daarom dient de richtlijn van NHG en PFN leidend te zijn.   

2. Van het PGO dient geen drempel uit te gaan dat patiënten toestemming geven voor elke 

gegevensuitwisseling die van belang is voor de kwaliteit van zorgverlening. 

3. Er dient voldoende zekerheid te worden geboden ten aanzien van de veiligheid van 

persoonsgegevens in de PGO’s. Dit betreft zowel informatiebeveiliging als rechtsbescherming dat 

                                                      
5 InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands 
Huisartsen Genootschap willen er voor zorgen dat in 2020 iedere inwoner van Nederland die dat wil veilig, betrouwbaar en 
zonder kosten digitale toegang kan krijgen tot de eigen gezondheidsgegevens bij de huisarts. Vanaf 2020 is het voor 
zorgverleners wettelijk verplicht om die toegang te regelen. Het programma OPEN, Ontsluiten Patiëntgegevens Eerstelijnszorg 
Nederland, gaat dit bewerkstelligen.   
Inzage in je eigen gezondheidsgegevens en de mogelijkheid om zelf-geregistreerde gegevens te delen met je zorgverlener past 
in de trend dat mensen een steeds actievere rol ten opzichte van hun eigen gezondheid nemen. Bewust kiezen voor slimme 
technologie en goed organiseren van de praktijkvoering kan de zorg in de eerste lijn beter, efficiënter, waardevoller en 
toegankelijker maken.  
LHV, NHG en InEen zijn gestart met de inrichting van het programma. OPEN begint  bij de patiëntengegevens van de huisarts 
en wil, waar mogelijk, ook de gegevens van andere zorgverleners uit de eerstelijnszorg meenemen. Het programma zal 
meerdere jaren lopen.   
De eerstelijnszorg laat met OPEN zien dat zij deel uitmaakt van een moderne en open samenleving. OPEN zal samenwerken 
met andere initiatieven op het gebied van informatie-uitwisseling. Onder meer met MedMij, het programma dat werkt aan een 
digitale persoonlijke gezondheidsomgeving voor alle inwoners van Nederland. OPEN draagt hiermee bij aan een toekomst 
waarin iedereen die dat wil kan beschikken over een veilig digitaal hulpmiddel om de eigen gezondheidsgegevens uit 
verschillende bronnen te verzamelen, te beheren en te delen. (Bron: website InEen) 
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de gegevens in de PGO’s niet oneigenlijk worden gedeeld vanuit allerlei techbedrijven die straks 

met PGO’s op de markt komen. 

 

3.6 E-health in de huisartspraktijk en de apotheek 
 

3.6.1 E-health in de huisartspraktijk 

Prioriteit ligt bij toepassingen die de huisarts helpen in de zorg voor patiënten. Dit betreft in eerste 

instantie voorlichting en de mogelijkheden voor contact tussen huisarts en patiënt.  

 

Thema’s van E health in de huisartspraktijk zijn:  

 Online dienstverlening van de huisarts: e-consult, online afspraken en online recepten aanvragen; 

 Ondersteuning van zelfmanagement door patiënten, onder meer door het individueel zorgplan; 

 Ondersteunen van de patiënt door het digitaal beschikbaar stellen van gegevens uit het HIS, 

bijvoorbeeld voor gebruik in een PGO.  

 Voor betrouwbare medische informatie en hulpmiddelen voor advies en actie is www.thuisarts.nl  

ontwikkeld. Het bevorderen van het gebruik daarvan is speerpunt van beleid op dit vlak.  

 

3.6.2 E-health in de apotheek 

De meest gebruikte toepassingen tussen de apotheek en de patiënt en apotheek zijn: 

 Het online aanvragen van (herhaal)recepten. 

 Het online stellen van vragen. 

 Het online informeren over wanneer de medicatie klaarligt. 

 Het online inzien van de patiënt in het medicatiedossier. 

 

3.6.3 Beleid 

Het beleid van de Zoetermeerse eerstelijnszorg is erop gericht om het gebruik van de verschillende e-

health toepassingen te bevorderen door middel van voorlichting en informatie en verbetering van 

toepassingen. Het beschikbaar stellen van Mijn.Gezondheid.Net aan de Zoetermeerse apotheken zal 

worden onderzocht op voor- en nadelen.  

http://www.thuisarts.nl/
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3.   Elektronische Gegevensuitwisseling  
 

4.1 Inleiding 
 

Voor de elektronische communicatie tussen hulpverleners worden de uitgangspunten gevolgd zoals 

beschreven in de Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg - EGiZ (2014). Daarin 

wordt een onderscheid gemaakt tussen pull en push-verkeer. 

 

Pull-verkeer vindt plaats in de communicatie tussen huisartsenpost en huisartsen, en tussen de 

apotheken en de dienstapotheek op basis van het geen-bezwaar-systeem. Vanuit het ziekenhuis vindt 

de communicatie voor inzage in de medicatie-bestanden van de wijkapotheken via het LSP plaats. De 

mogelijkheden voor het ophalen van lab-uitslagen in het ziekenhuissysteem worden onderzocht.  

 

Push-verkeer vindt plaats via zorgmail EDI, Zorgdomein en teleconsultatie via KSYOS. 

Uitgangspunten vormen de beschikbare NHG-richtlijnen voor informatie-uitwisseling. Er zijn richtlijnen 

voor de gegevensuitwisseling tussen huisarts en specialist,  huisarts en fysiotherapeut, huisarts en  

huisartsenpost,  huisarts – ambulancedienst – afdeling Spoedeisende Hulp en huisarts-tweedelijns 

GGZ. Voor de berichtenuitwisseling tussen huisartsen en jeugdzorgaanbieders heeft de SGZ – met 

subsidie van de gemeente Zoetermeer – een eigen richtlijn opgesteld.   

 

De SZG streeft er naar om de gegevensuitwisseling middels push en pull-verkeer optimaal te 

benutten alvorens nieuwe applicaties zoals in hoofdstuk 4 beschreven worden overwogen. 

 

4.2 Berichtenverkeer 
 
4.2.1 Soorten berichtenverkeer 

In het onderlinge berichtenverkeer tussen zorgaanbieders onderscheiden we o.a.: 

 verwijzingen 

 meetwaarden, medicatie, recepten 

 diverse soorten verslagen en (terug)rapportages 

 wijzigingen in de situatie van de patiënt 

 individuele zorgplannen die met de patiënt zijn opgesteld 

 

4.2.2 Applicaties voor berichtenverkeer  

T.b.v. de onderlinge communicatie tussen hulpverleners zijn in Zoetermeer de volgende applicaties of 

communicatie-infrastructuren in gebruik: 

 

APPLICATIE / 

INFRASTRUCTUUR 
FUCTIONALITEIT LEVERANCIER 

Zorgdomein Verwijzingen ziekenhuizen, GGZ, Vierstroom; 

Tele-spirometrie en tele-ECG 

Zorgdomein 

Zorgmail Edifactberichten van en naar de huisarts:  

 e-labberichten 

 e-specialistenbrieven 

 e-recepten 

 e-verwijzingen en rapportages fysiotherapie 

 e-rapportages GGZ-instellingen en GZ-

psychologen 

 e-berichten wijkverpleging 

 andere berichten 

VANAD Enovation  
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Landelijk Schakelpunt Ontsluiting medicatiebestanden van 

wijkapotheken voor o.a. LangeLand ziekenhuis 

VZVZ 

Ksyos Tele-oogheelkunde (fundus) KSYOS TeleMedisch 

Centrum 

POINT Ontslagberichten ziekenhuis - wijkverpleging Techxx 

 

 

Voor zover de huisarts bij het berichtverkeer betrokken is, worden als richtlijnen gehanteerd: 

1. verwijzen via Zorgdomein naar de zorgaanbieders die van Zorgdomein gebruik maken; 

2. voor al het overige berichtenverkeer gebruik maken van EDI-zorgmail indien de applicatie van de 

zorgaanbieder EDI-berichten kan maken en verwerken of van andere berichtuitwisselings-

standaarden (bijv. via het LSP) indien de bij de communicatie betrokken applicaties deze 

standaarden ondersteunen. Alleen Zorgmail EDI (system to system) wordt gestimuleerd, secure 

e-mail (person tot person) niet; 

3. voor teleconsultatie wordt ofwel Zorgdomein ofwel KSYOS gebruikt; 

4. alle overige berichten per fax of post6. E-mail, WhatsApp en andere niet-beveiligde vormen van 

communicatie worden niet gebruikt. 

 

4.2.3   Gegevensuitwisseling via het Landelijk Schakel Punt (LSP) 

Vanuit de VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie) wordt de opvraging van 

kerndatasets vanuit het dossier van de huisarts ("huisartswaarneemgegevens") en de apotheker 

("medicatiegegevens") via het LSP aangeboden in de vorm van HL7v3 berichtuitwisselings-

standaarden. In Zoetermeer worden de medicatiedossiers van de wijkapotheken via het LSP 

ontsloten, o.a. voor het LangeLand ziekenhuis. De waarneming tussen huisartsen onderling en met 

de huisartsenpost geschiedt binnen het gemeenschappelijke geautomatiseerd zorgcluster; hiervoor 

wordt het LSP niet benut. 

 

De VZVZ ontwikkelt naast de berichtstandaarden voor uitwisseling in het kader van 

huisartswaarneming en medicatie, samen met NICTIZ, berichtstandaarden voor andere toepassingen 

die op dit moment of op termijn uitgewisseld kunnen worden via de VZVZ/LSP-infrastructuur. 

Voorbeelden hiervan zijn (in ontwikkeling zijnde) standaarden voor berichtuitwisseling voor de JGZ, 

labgegevens, medicatiebegeleiding, receptenverkeer en ketenzorg. Voor deze 

uitwisselingsstandaarden wordt primair gekozen voor open internationale standaarden zoals HL7v3. 

 

4.3  Prioriteiten m.b.t. doorontwikkeling elektronische communicatie 
 
De SGZ heeft voor de komende jaren als prioriteit m.b.t. push berichten drie projecten geformuleerd 

en in uitvoering genomen: 

 elektronische communicatie tussen huisarts en wijkverpleging op basis van edifact; 

 elektronische communicatie tussen apotheek en wijkverpleging, op basis van edifact of andere 
standaarden; 

 elektronische communicatie tussen huisarts en  apotheek over medicatiereviews. 
 
M.b.t pull berichten is één project voorgenomen: 

 elektronische communicatie huisarts- ziekenhuis m.b.t. lab-uitslagen die in en door het ziekenhuis 
zijn aangevraagd (klinisch en poliklinisch). 

 

  

                                                      
6 Voor incidentele uitwisseling van privacy-gevoelige gegevens (denk aan bijv. declaratieoverzichten) wordt beveiligde e-mail 
via bijvoorbeeld Vecozo berichtenbox gebruikt 



 

14 
 

4.  Innovaties en randvoorwaarden 
 

 

5.1 ICT innovaties voor de samenwerking in de zorg 
 
Er zijn de laatste jaren tientallen applicaties ontwikkeld voor de samenwerking in de ouderenzorg, de 

zorg aan chronisch zieken, de transmurale zorg en de GGZ. IN het kader zijn enkele relevante 

voorbeelden van innovaties opgenomen. 

 

Voorbeelden van ICT innovaties 

 een keten-informatiesysteem (KIS) voor chronisch zieken zoals mensen met diabetes, COPD en 

hart- en vaatziekten. Voor huisarts, diëtist, podotherapeut, fysiotherapeut etc.  

 regionaal ketendossier obstetrie. Voor ziekenhuis, eerstelijns verloskundigen en kraamzorg.  

 een digitaal multidisciplinair overleg of een digitale overlegtafel. Voor huisarts, fysiotherapeut,  

ergotherapeut, maatschappelijk werk, wijkverpleegkundige enz.  

 keteninformatisering voor de communicatie rond een multidisciplinair digitaal zorgplan; 

 online screeningen of webgebaseerde beslissingsondersteunende systemen, zowel in de 

ouderenzorg, de GGZ als de somatische zorg; 

 teleconsultatie of de digitale ondersteuning van meekijkconsulten; 

 online instrumenten voor consultvoorbereiding door patiënten, zoals health communicator bij 

anderstaligen of laaggeletterden 

 inzetten van een tablet bij consultatie en begeleiding op afstand; 

 diverse varianten van patiëntportalen, veelal direct gerelateerd/gekoppeld aan zorgverlener 

specifieke informatiesystemen. 

 

Sommige applicaties richten zich op een beperkte doelgroep, zoals een keteninformatiesysteem 

voor de wondzorg of een elektronisch transmuraal overdrachtsdossier CVA-patiënten. Anderen, zoals 

VitalHealth hebben de ambitie door te ontwikkelen naar integrale regiozorg of een regionaal e-health 

platform.  
Soms betreft het software applicaties die geïnstalleerd worden in het Huisarts Informatie Systeem 

(HIS) of Apotheek Informatie Systeem (AIS), of in databases op basis van extracties uit het HIS, AIS 

of Ziekenhuis Informatie Systeem, waarbij managementinformatie wordt gegenereerd t.b.v. 

populatiemanagement, of zorgoptimalisatie wordt beoogd op basis van 'clinical rules' of een 

beslissingondersteunend systeem (bijv. NHG-doc, Medicom-Smart, Pharmo zorgoptimalisatie). 

Er zijn daarnaast applicaties die de nadruk leggen op de actieve rol van de cliënt bij digitale 

toepassingen en de wijze waarop zorgverleners daarin ondersteunend zijn, zoals de digitale 

zelfzorgplatforms voor chronisch zieken, de GGZ-e-health programma's, en de zelfzorgprogramma's 

voor ouderen. De Patiënten Federatie beschouwt veel initiatieven als de opmaat naar een door de 

patiënt beheerde PGO. 

 

 

5.2 Aanschaf van nieuwe applicaties  
 
Er wordt verwacht dat in de komende jaren in de eerste lijn een grote digitaliseringsslag zal 

plaatsvinden. Er zal echter maar plaats zijn voor een zeer beperkt aantal applicaties voor ketenzorg 

en samenwerking naast de eigen informatiesystemen van huisartsen, apotheken, wijkverpleging, 

ziekenhuis e.a. Een probleem is dat vaak de schaal en het geld ontbreekt om echt een grote stap 

vooruit te zetten. Zorggroepen en huisartsen kopen bovendien niet of nauwelijks gezamenlijk in en er 

is nagenoeg geen sprake van vraagbundeling. 

Het Nationaal Programma Ouderenzorg constateert in een analyse van applicaties voor de 

ouderenzorg dat "de huidige loopduur van ICT-projecten van drie tot vier jaar volstrekt onvoldoende is 

voor goede doorontwikkeling en implementatie van E-Health innovaties. De praktijk van E-Health leert 
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dat er een traject van zo’n tien jaar nodig is van ontwikkeling tot grootschalig gebruik. Dat geldt zeker 

voor ICT innovaties in de zorg, juist vanwege de versnipperdheid en de moeizame financiering van 

dergelijke innovaties”.  

 

5.2.1   Randvoorwaarden voor de aanschaf van ICT voor de samenwerking in de zorg 

In een dergelijke context is het van belang om investeringsbeslissingen m.b.t. nieuwe applicaties 

zorgvuldig af te wegen. Een keuze voor een applicatie die het over een aantal jaar niet blijkt te redden 

op de ICT markt zet een voorsprong om in een achterstand. Hulpverleners zullen dan beperkt bereid 

zijn om weer in nieuwe ICT-innovatie te investeren. 

Daarom heeft de SGZ de volgende randvoorwaarden geformuleerd, waaraan innovatie op het vlak 

van ICT, en van de aanschaf van nieuwe applicaties moeten voldoen: 

 

1. De bestaande elektronische dossiers (HIS, AIS enz.) en applicaties voor berichtenverkeer 

(Zorgdomein, Zorgmail EDI, teleconsultatie, LSP) moeten eerst optimaal benut worden, alvorens 

nieuwe applicaties worden overwogen. Nieuwe applicaties treden niet in de plaats van essentiële 

berichten die tussen hulpverleners dienen te worden uitgewisseld (via bijvoorbeeld EDI), en 

waarvoor de verantwoordelijkheid voor de berichtgeving rust bij de verzender; 

2. Een nieuwe applicatie moet een gedegen integratie kennen met het XIS van de betrokken 

hulpverleners, bijv. door koppelingen op basis van de berichtstandaarden voor uitwisseling van 

gegevens en voor ketenzorg die onder regie van het VZVZ en/of NICTIZ worden opgesteld. 

3. Een nieuwe applicatie mag niet leiden tot structurele dubbele registratie door de betrokken 

hulpverleners (in zowel het eigen dossier als in de nieuwe applicatie). Voor structureel dubbele 

registratie kan hooguit een deel van de hulpverleners blijvend gemotiveerd worden, niet alleen 

vanwege de dubbele registratielast, maar ook vanwege de foutgevoeligheid. 

4. Voor zover een nieuwe applicatie voorziet in ontsluiting van gegevens uit een XIS van een 

zorgaanbieder voor andere aanbieders (middels bijv. een portaal) is er sprake van een minimale 

overdrachtset of professionele samenvatting - of bij inzage in het gehele dossier - van een 

herkenbare en eenvoudige menustructuur. 

5. De nieuwe applicatie past in een breder gedragen visie of ontwikkeling naar een regionaal e-

healthplatform dat functionaliteiten biedt die voor minimaal eerstelijns zorgaanbieders en de 

tweedelijn (ziekenhuis, GGZ) aantrekkelijk zijn, en bij voorkeur ook voor welzijn; 

6. De leverancier van de nieuwe applicatie biedt voldoende continuïteit, betrouwbaarheid, 

innovatiekracht en bereidheid tot investeren in integratie met HIS, AIS etc, Hij heeft een heldere 

lange termijn visie en stelt maatschappelijk ondernemerschap voorop (stelt bijv. lage eisen tot een 

snelle return of investment). 

7. De SGZ en/of de ketenpartners moeten voldoende in staat zijn de kosten van ICT te dekken uit de 

inkomsten op grond van overeenkomsten met zorgverzekeraars. 

8. De applicatie voldoet aan strenge eisen inzake informatiebeveiliging binnen de kaders van de 

NEN normen (7510 tot en met 7513) en ISO 27001 normering 

9. De privacy van de patiënt is gewaarborgd conform de eisen van de WGBO, AVG en andere 

wettelijke eisen, en conform de nadere uitwerking van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

  

 

5.2.2   Randvoorwaarden voor portalen op de bronsystemen van andere hulpverleners 

Naast de aanschaf van nieuwe applicaties zijn er soms mogelijkheden voor rechtstreekse ontsluiting 

van dossiers van andere hulpverleners via een portaal voor hulpverleners (soms gekoppeld aan een 

patiëntenportaal). De SGZ formuleert de volgende voorwaarden m.b.t. dergelijke toegang van 

dossiers van andere zorgaanbieders: 

1. het treedt niet in de plaats van essentiële berichten die tussen hulpverleners dienen te worden 

uitgewisseld (via bijvoorbeeld EDI), en waarvoor de verantwoordelijkheid voor de berichtgeving 

rust bij de verzender; 
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2. het moet niet leiden tot dubbele registratie door de hulpverlener die het dossier van de ander 

raadpleegt, bijv. doordat verwacht wordt dat de hulpverlener rechtstreeks in het betreffende 

dossier zijn bevindingen registreert (en dat later ook in zijn eigen dossier moet doen). 

3. de privacy-aspecten dienen voldoende juridisch onderbouwd te zijn, m.n. ingeval mag worden 

uitgegaan van opt-out (veronderstelde toestemming met een bezwaarsysteem); 

4. de voorlichting aan patiënten moet adequaat zijn geregeld; 

5. toegang tot het dossier van de ander is technisch geregeld doordat vanuit het dossier via single 

sign procedures naadloos het dossier van de ander kan worden geopend (zonder dubbele 

inlogprocedures en met directe toegang tot het betreffende patiëntendossier); 

6. de toegang beperkt zich bij voorkeur tot een beperkte set van gegevens die essentieel zijn voor 

de onderlinge communicatie; 

7. de menustructuur van het te raadplegen dossier is makkelijk toegankelijk en te begrijpen voor de 

raadplegende hulpverlener. Er is geen specifieke scholing of instructie nodig; 

8. er is technisch gegarandeerd dat de toegang tot het dossier van de ander zich beperkt tot 

patiënten waarmee de raadplegende hulpverlener op dat moment een behandelrelatie heeft; 

9. er is geen verplichting of noodzaak om in te loggen in het dossier van de andere hulpverlener 

t.b.v. de voortgang van de afstemming van hulpverlening, tenzij dit schriftelijk en omkleed met 

redenen is overeengekomen; 

10. er is vastgesteld welke juridische verplichtingen voortvloeien uit openstelling van het dossier, m.n. 

ingeval een hulpverlener op grond van informatie uit het dossier geacht had worden medisch te 

handelen, maar zulks bij het niet raadplegen van het dossier niet heeft gedaan; 

11. het aantal (mogelijk) te raadplegen portalen moet tot een minimum zijn beperkt; voor soortgelijke 

informatietoegang (maar bijv. van verschillende zorgaanbieders) wordt bij voorkeur gebruik 

gemaakt van één portaal; 

12. de beveiliging voor toegang tot het portaal is adequaat en volgens de geldende 

beveiligingsstandaarden en/of -richtlijnen ingericht. 

 

 

5.3   Keten Informatie Systemen voor chronisch zieken en ouderen 
 
In 2013 – 2014 heeft de SGZ in het kader van een studie naar individuele zorgplannen in Zoetermeer 

een verkenning uitgevoerd naar de wenselijkheid van de aanschaf van een Keten Informatie Systeem 

(KIS) voor chronisch zieken en voor ouderen. De onderstaande KIS' en zijn op hoofdlijnen verkend: 

 

APPLICATIE / 

INFRASTRUCTUUR 
FUCTIONALITEIT LEVERANCIER 

Vital Health Keten Informatie systeem Vital Health Software 

Portavita Keten Informatie systeem Portavita B.V. 

CareSharing Keten Informatie systeem CareSharing 

Care2U Keten Informatie systeem Care2U 

EGPo Elektronisch Gestructureerd Patiënten Overleg Convenient 

Zilverdraad Digitale registratiemodule voor screenings-

uitkomsten, zorgplan en overleg tussen 

huisarts en andere zorgverleners 

Stichting Zorgdraad 

ZWIP Zorg- en Welzijns Informatie Portaal: digitale 

overlegtafel 

Topicus zorg 

 

Voor de verkenning is als referentiekader gebruikt de volgende door de SGZ onderscheiden functies 

van een KIS: 
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Functies van een KIS Huidige situatie bij de SGZ 

1. Vastleggen van en communicatie over  het zorgplan en 

wijzigingen daarin 

Edifact 

2. Communicatie tussen hulpverleners Edifact 

3. Patiëntenportaal MGn 

4. Beslissingsondersteuning / expert systeem / logistieke 

ondersteuning (bijv. oproepsysteem) 

Medicom Smart 

5. Rapportage Prestatie-Indicatoren (PI's) CMIZ 

6. Declaraties van keten-DBC's COZ 

 

Conclusie van de verkenning was dat de SGZ vooralsnog te geringe meerwaarde in de aanschaf van 

een KIS zag. Deze conclusie is nog steeds van toepassing. 

 

Een nauw aan een KIS voor chronisch zieken gerelateerde ontwikkeling wordt gevormd door digitale 

zelfzorgplatforms. In het samenwerkingsverband Zelfzorg Ondersteund! werken  vertegenwoordigers 

van patiënten (DVN, NPCF, Longfonds, Hart en vaatgroep), zorgaanbieders (NDF, InEen, NHG, LHV) 

en zorgverzekeraars (o.a. CZ en Menzis) aan o.a. basiseisen voor digitale platforms voor 

ondersteunde zelfzorg. In febr. 2016 waren vier platforms goedgekeurd: 

 

APPLICATIE / 

INFRASTRUCTUUR 
FUCTIONALITEIT LEVERANCIER 

Mijn Gezondheidsplatform Zelfzorgplatform Medicinfo 

VitalHealth e-Vita Zelfzorgplatform VitalHealth Software BV 

Keten Informatie Systeem (KIS) Zelfzorgplatform Portavita 

Gezondheidsmeter Zelfzorgplatform Curavista 

 

Enkele andere zelfzorgplatforms lopen het audit-proces door.  

In overleg met hulpverleners is besloten de ontwikkelingen actief te volgen, maar er nog niet in een 

zelfzorgplatform te investeren. 
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6. Informatiebeveiliging  
 
De formele verantwoordelijkheid voor de informatiebeveiliging m.b.t. het EPD rust op de 

verantwoordelijke voor de registratie, d.w.z. de SGZ voor de praktijken die de SGZ exploiteert, en 

vrijgevestigde hulpverleners voor hun eigen praktijken.  

De SGZ beheert de applicaties voor de patiëntendossiers van de (vrijgevestigde en door de SGZ 

geëxploiteerde) huisartsenpraktijken en apotheken, van de huisartsenpost, van de fysio- en 

oefentherapiepraktijken die de SGZ exploiteert en van de vrijgevestigde eerstelijnspsychologen. 

 

Voor het beheer door de SGZ van de applicaties voor vrijgevestigde huisartsenpraktijken, apotheken 

en eerstelijnspsychologen heeft de SGZ verwerkersovereenkomsten met hen opgesteld en getekend.  

 

Het informatiebeveiligingsbeleid van de SGZ richt zich erop dat de materiële verantwoordelijkheid 

zowel voor de praktijken en apotheken die de SGZ exploiteert als voor de zelfstandige praktijken en 

apotheken  door de SGZ wordt gedragen. Het informatiebeveiligingsbeleid is gebaseerd op de 

betreffende ISO- en NEN standaarden. Er wordt niet naar eigen certificering gestreefd op basis van 

deze standaarden, maar dat wordt wel van belangrijke leveranciers verwacht. 

Het informatiebeveiligingsbeleid is in een aantal separate notities vastgelegd:  

 Organisatie van privacy en informatiebeveiliging (april 2018) 

 Plan van Aanpak Informatiebeveiliging SGZ 2016-2017 v1 2 (januari 2017) 

 Risicoanalyse huisartsen v2.1 (maart 2017). 
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7. Financieel kader 
 
Het financieel kader voor de uitvoering van deze Regiovisie ICT Eerstelijnszorg Zoetermeer luidt als 
volgt: 
 

 

 

Hieruit blijkt dat de SGZ onder de post “Innovatie” voor de uitvoering van deze Regiovisie ICT 
Eerstelijnszorg Zoetermeer jaarlijks € 200.000 vanuit eigen middelen toevoegt aan haar ICT-
begroting. In de jaarrekening 2018 wordt zo mogelijk een bestemmingsreserve gecreëerd voor 
incidentele investeringen. 
 
Dit extra budget zal onder meer worden benut voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en 
de snelheid van systemen, voor verbetering van communicatie met ziekenhuis en wijkverpleging en 
verbreding van het gebruik van Mijn.Gezondheid.Net. 
 
 

  

2018 2019 2020 2021 2022 Totaal

LASTEN

Personeel

Directie 19.000 19.400 19.800 20.200 20.600 99.000

Projectleiding 63.200 64.500 65.800 67.100 68.400 329.000

Functionaris Gegevensbescherming / Coördinator Informatiebeveiliging 47.400 24.200 24.700 25.200 25.700 147.200

Disciplinecoördinatie 29.900 30.500 31.100 31.700 32.400 155.600

Afdeling Automatisering Zorgcluster 309.600 315.800 322.100 328.500 335.100 1.611.100

Secretariaat 8.200 8.400 8.500 8.700 8.900 42.700

Administratie 5.800 5.900 6.000 6.200 6.300 30.200

subtotaal 483.100 468.700 478.000 487.600 497.400 2.414.800

Materieel 

Infrastructuur en datacommunicatie 91.800 93.600 95.500 97.400 99.400 477.700

Onderhoud, hard- en software HIS 568.000 605.060 613.660 624.460 635.460 3.046.640

Onderhoud AIS 213.100 217.300 221.800 226.200 230.600 1.109.000

Onderhoud HAPIS 70.800 72.300 73.700 75.200 76.700 368.700

Onderhoud managementinformatie en declaratieondersteuning 116.000 118.400 120.700 123.100 125.600 603.800

Onderhoud andere applicaties 132.500 135.100 137.800 140.600 143.300 689.300

Innovatie 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000

Accountants- en advieskosten 5.000 5.100 5.200 5.300 5.400 26.000

subtotaal 1.397.200 1.446.860 1.468.360 1.492.260 1.516.460 7.321.140

Totaal 1.880.300 1.915.560 1.946.360 1.979.860 2.013.860 9.735.940

BATEN

Bijdragen huisartsen 422.400 430.800 439.400 448.300 457.200 2.198.100

Bijdragen apotheken 229.100 233.700 238.400 243.100 247.900 1.192.200

Bijdrage Huisartsenpost 66.400 67.700 69.100 70.500 71.900 345.600

Bijdrage Zorggroep 132.900 135.600 138.300 141.000 143.900 691.700

Bijdrage POH GGZ 132.500 135.100 137.800 140.600 143.300 689.300

Bijdrage O&I-betaaltitels 697.000 712.660 723.360 736.360 749.660 3.619.040

Bijdrage SGZ ten laste van eigen vermogen 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000

Totaal 1.880.300 1.915.560 1.946.360 1.979.860 2.013.860 9.735.940

Begroting ICT Geïntegreerde eerstelijnszorg Zoetermeer 
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BIJLAGE : Applicaties voor patiëntendossiers in Zoetermeer 
 
De SGZ kent de volgende applicaties t.b.v. de directe en indirecte patiëntenzorg: 

 

APPLICATIE FUCTIONALITEIT LEVERANCIER 

Huisartsen 

Medicom patiëntenregistratie PharmaPartners 

Vital Health patiëntenregistratie Vital Health 

Toolbox Next Beslissings Ondersteunend Instrument Transparant Next 

Mind District Blended e-health (POH-GGZ) Mind District 

COZ (Centrale Onder-
steuning Zorggroepen) 

Declaraties keten-DBC's, GEZ en POH-
GGZ bij zorgverzekeraars 

PharmaPartners 

Eridani managementinformatie PharmaPartners 

STIZON managementinformatie Pharmo 

Huisartsenpost 

Hapicom patiëntenregistratie PharmaPartners 

Apotheken 

Pharmacom patiëntenregistratie PharmaPartners 

NControl  Beslissingsondersteuning + 
verantwoording zorgverzekeraars 

NFZ / Service apotheek 

Fysio- en oefentherapie 

Intramed patiëntenregistratie Intramed (Convenient) 

GZ psychologen in de eerstelijn 

Medicore patiëntenregistratie Medicore Software 

Telepsy Online ROM-metingen 

(eerstelijnspsychologen) 

Telepsy 

 
De partners in de eerste en tweede lijn hebben o.a. de volgende applicaties: 

 

APPLICATIE FUCTIONALITEIT LEVERANCIER 

Apotheken 

GFZ Beslissingsondersteuning + 
verantwoording zorgverzekeraars bij 
Mediq apotheek Meerzicht 

Mediq  

We Care Beslissingsondersteuning + 
verantwoording zorgverzekeraars bij 
Alphega apotheek Middelwaard 

Alphega 

Fysio- en oefentherapie 

Intramed  
(80-90% markaandeel) 

patiëntenregistratie Intramed (Convenient) 

Wijkverpleging 
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ECD van Nedap Patiëntenregistratie Vierstroom Zorg 
Thuis en Plicare 

Nedap Healthcare 

ECD van ECare Patiëntenregistratie Buurtzorg ECare 

Ziekenhuis 

EZIS Patiëntenregistratie LLZ Chipsoft 

APPLICATIE FUCTIONALITEIT LEVERANCIER 

Verloskundigen 

ONatal Patiëntenregistratie Keita Microware Automatisering 

Orfeus online Patiëntenregistratie Embe Orfeus B.V. 

Vrumun Patiëntenregistratie Partera Vrumun 

JGZ 

KD+  cliëntenregistratie Topicus 

Kwadraad 

(...) cliëntenregistratie (...) 

Diëtisten 

Evry Diëtist en Evry 
Diëtist Online 

cliëntenregistratie Ensemble B.V. 

E-devop cliëntenregistratie Frenzs 

Balans  Facet Novium 

 


