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Vergroot uw bereikbaarheid en efficiency met de kant en klare online afsprakentools van Medicore. 
Medicore Online Afspraken biedt u de mogelijkheid uw patiënten en cliënten actief te betrekken bij het 
zorgproces. Hierdoor stijgt de klanttevredenheid, de kwaliteit van informatie en kunt u kosten besparen 
door de efficiëntie te verhogen. 

Kant en klare tools
De Medicore Online Afspraken tools zijn kant en klare oplossingen voor Triage & Routering, Afspraken 
Boeken, Afspraken Voorbereiden en Effectmeting & Klanttevredenheid. Eenvoudig op de website van 
uw instelling te plaatsen en snel te koppelen met uw informatiesysteem of EPD.

Medicore Online Afspraken

Medicore Online Afspraken
l     Eenvoudig afspraken boeken 
l     Realtime gekoppeld met uw planningssysteem
l     Te koppelen met ieder EPD op basis van XML of HL7 
l     Inclusief patiëntregistratie 
l     Nieuwe en controle-afspraken 
l     Bevestigings- en verificatie e-mails, sms-reminders
l     Annuleren van boekingen

Bright healthcare

Voor een afspraak en informatie op maat neemt u contact op met 
Jelle Janssen via tel. 030 - 607 02 00 of jelle.jansen@medicore.nl  
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lang lEvE hEt EPD

voorwoorD

Frank van Wijck
HooFdredacteur 
ePd Magazine

n 2003 interviewde ik Nictiz-directeur Gert-Jan van 
Boven voor het tijdschrift van de Landelijke Huisartsen 
Vereniging (LHV). Het was een kleine twee jaar na 

de oprichting van Nictiz en de problemen rond de 
ontwikkeling van het landelijk EPD stapelden zich op.
De LHV was net uit het EPD-overleg gestapt, maar Van 
Boven merkte daarover slechts laconiek op dat grote 
ontwikkelingen nu eenmaal nooit probleemloos gaan. 
‘De meeste beren schiet je onderweg’, zei hij. De techniek 
was in ieder geval geen enkel probleem, we konden nog 
jaren voort met proven technology.
Ongeveer een half jaar eerder had ik in opdracht van 
Nictiz wat documentatie geschreven, onder andere een 
brochure die zou worden verspreid tijdens het congres 
MIC2003. Daarin moest van Van Boven de volgende 
quote worden opgenomen: “Als het kan, dan moet het 
ook. En het blijkt te kunnen”. Famous last words. 

Inmiddels zijn we negen jaar verder en mijn collega-
journalisten en ik hebben een hoeveelheid woorden 
geschreven over de ontwikkeling van het landelijk EPD 
waarvan we een lint kunnen vormen dat de hele wereld 
rond gaat. Maar er is nog steeds geen landelijk EPD. 
Omdat kranten en vakbladen nu eenmaal niet verkopen 
als ze uitsluitend koppen brengen als “Vandaag gaat alles 
goed”, berichtten mijn collega’s en ik vaak en graag over 
wat er allemaal fout ging met die EPD-ontwikkeling. 

De soap die we hierover bijeenschreven, bereikte zijn 
hoogtepunt vorig jaar, toen minister Edith Schippers van 

VWS in de Eerste Kamer te horen kreeg dat zij zich verder 
maar niet meer met het onderwerp moest bemoeien. 

In 1422 overleed de Franse koning Karel VI en werd 
zijn zoon Karel VII tot opvolger gekroond. Bij deze 
gelegenheid klonken voor het eerst de later zo beroemd 
geworden woorden “De koning is dood, lang leve de 
koning”. De ontwikkeling van het landelijk EPD duurt 
gelukkig nog geen zes eeuwen – al scheelt dat volgens 
cynici niet zo heel veel meer – maar toch wel al bijna 
zestien jaar. En hoewel de Eerste Kamer het vorig jaar 
officieel dood verklaarde, gaat de ontwikkeling gewoon 
door. Betekent dit dat het tijd is voor “Het EPD is dood, 
lang leve het EPD”? Nee, dat is nog wat vroeg. Toch valt 
langs verschillende lijnen ontwikkeling te bespeuren. 
Dit tijdschrift heeft dan ook niet de bedoeling om 
maar weer eens een keer besmuikt te lachten over hoe 
grootschalige overheidstrajecten fout kunnen lopen, maar 
vooral om te laten zien welke ontwikkelingen zich in het 
veld afspelen en welke evolutie die laten zien ten opzichte 
van wat toenmalig minister van VWS Els Borst zestien 
jaar geleden voor ogen stond. De ontwikkelaars van het 
landelijk EPD ging het alleen om het ontwikkelen van een 
systeem voor het delen van patiënteninformatie. Dat EPD 
is dood. De systemen waarom het nu – en in dit tijdschrift 
– gaat, hebben een veel bredere focus: informeren, 
plannen, registreren en communiceren. 
Het gaat kortom over efficiënte patiëntenzorg én efficiënte 
bedrijfsvoering.  En daarvoor geldt altijd “Als het kan, dan 
moet het. En het blijkt te kunnen”. Veel leesplezier.

i
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et laatste jaar buitelen de rapporten over  
elkaar heen die ons duidelijk maken dat we in 
de nabije toekomst een land zullen zijn met 

veel minder ziekenhuizen dan nu. 
De media-aandacht onder stemmingmakende koppen 
als “Helft Nederlandse ziekenhuizen overbodig” ergerde 
voorzitter Margo van der Starre van NVZ vereniging van 
ziekenhuizen dermate dat zij haar ongenoegen hierover 
uitte in een blog op zorgvisie.nl. Vooral de Regieraad 
moest het in die blog ontgelden, want die had net 
daarvoor in een rapport vastgesteld dat Nederland 
slechts 51 volwaardige ziekenhuizen zou overhouden 
en dat centrale regie nodig was om dit transitieproces 
vorm te geven. Regieraadvoorzitter Pieter Vierhout had 
er geen misverstand over laten bestaan dat hij hierin een 
belangrijke rol weggelegd zag voor het Kwaliteitsinstituut 
in oprichting. In haar reactie benadrukte Van der Starre 
de stellingname die Edith Schippers, minister van 
VWS, ook aanhangt, namelijk dat het er niet zozeer om 
gaat dat we in ons land minder ziekenhuizen moeten 
hebben, maar dat het ziekenhuislandschap grondig 
heringericht moet worden. De hooggespecialiseerde 
zorg moet geconcentreerd worden in een beperkt aantal 

academische en topklinische centra. En daaromheen 
moeten als satellieten basisziekenhuizen en zelfstandige 
behandelcentra (ZBC’s) staan die de meer enkelvoudige 
medisch-specialistische verrichtingen voor hun rekening 
nemen en die samen met de aanbieders in de eerste lijn 
zorg dichtbij bieden aan chronisch zieken, die vaak met 
multiple aandoeningen te kampen hebben. 
Rien Meijerink, voorzitter van de Raad voor de Volks-
gezondheid & Zorg, begrijpt de frustratie van Van der 
Starre wel. “De ziekenhuiszorg is inderdaad aan het 
schuiven”, zegt hij, “en ik heb net als zij niet de behoefte 
om in dat proces de nadruk te leggen op vermindering 
van het aantal ziekenhuizen. Het principe van zorg 
dichtbij, daar gaat het om. En die ontwikkeling heeft 
ook gevolgen voor de medisch-specialistische zorg en 
de spoedeisende zorg: er zullen niet minder plaatsen 
komen waar deze zorg wordt verleend, maar er zullen wel 
meer gradaties komen in het aanbod van deze zorg.”

DiFFuSEr zorglanDSchaP

Roy Rempe, algemeen directeur Mauritsklinieken 
(gespecialiseerd in dermatologie) ziet de rol van de 
ziekenhuizen in de nabije toekomst zeker veranderen. 

vEranDEring zorglanDSchaP 
hEEFt FlinKE Duw in DE rug noDig

EEN RONDE LANGS DE VELDEN
De zorg staat aan de vooravond van een grondige herinrichting, waarbij steeds meer nadruk zal komen 

te liggen op het zorgnetwerk rondom te patiënt. De financiering van de zorg staat echter nog in de weg 

dat dit proces heel efficiënt verloopt. Als dat eenmaal op gang komt, wordt goede informatievoorziening 

essentiëler dan ooit tevoren. Ook op dat punt moeten nog stappen worden gezet.

h
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“Ik deel de visie van de RVZ dat het netwerk belangrijker 
wordt dan het ziekenhuis”, zegt hij. “Ik voorzie een sce-
nario waarin je enerzijds een beperkt aantal academische 
en topklinische centra hebt en anderzijds dichtbij de 
patiënt een veel groter aantal supergespecialiseerde 
klinieken voor planbare en enkelvoudige zorg. 
Daar tussenin zit dan een beperkter aantal ziekenhuizen 
voor onder meer complexe zorg aan chronisch zieke 
patiënten. En het aandeel van de gespecialiseerde 
klinieken, dat nu vergeleken bij de ziekenhuizen nog 
uiterst gering is, zal beduidend groter worden. 

Door de focus die ze hebben, kunnen ze hogere kwaliteit 
bieden en omdat hun overhead geringer is, zijn de kosten 
lager. Je ziet dan ook dat investeerders in toenemende 
mate aandacht hebben voor ZBC’s, want die zien heel 
goed in dat verandering van het zorglandschap niet 
primair vanuit de grote instituten tot stand zal komen.”
Huisarts Felix van der Wissel van Arcanum eerstelijns 
medisch centrum deelt de mening van Rempe dat heel 
veel zorg beter en sneller kan worden verleend buiten 
de ziekenhuizen. “Het is inderdaad zoals de RVZ stelt”, 
zegt hij, “het netwerk zal steeds belangrijker worden. 
De huisarts, die hierin de spin in het web zal blijven, moet 
veel gemakkelijker inzicht hebben in het totale aanbod 
aan medisch-specialistische zorg. Op dit moment heb ik 
al een redelijk overzicht van ZBC’s waarvan ik weet dat 
ze goed zijn en wat ze te bieden hebben. Ik weet dat ze 
snel reageren en dat ik dus tempo kan blijven maken in 
het behandelaanbod voor mijn patiënten. 
Maar er moet één site zijn waarop alle informatie van 
alle aanbieders te vinden is, op basis waarvan wij als 
huisartsen met onze medisch-technische kennis de 
patiënt kunnen helpen een keuze te maken. En ook voor 
de patiënt moet – vertaald naar diens kennisniveau – 

deze kennis beschikbaar zijn.” Maar Van der Wissel ziet 
ook een toekomst voor de anderhalve lijn. Hij legt uit: 
“Hierin gaat de verpleegkundig specialist een grote 
rol spelen. Die kan een deel van de tweedelijns zorg 
aanbieden in de eerste lijn, tegen de helft van het geld 
dat hiervoor aan het ziekenhuis moet worden betaald. 
Dit kan geschieden op basis van geprotocolleerde 
tweedelijns zorg. Daarnaast kunnen ook algemeen 
chirurgen en plastisch chirurgen in de anderhalve lijn 
werken. Dit stimuleert ook de communicatie tussen 
de medisch specialist en de verpleegkundig specialist. 
In voorkomende gevallen kan de eerste de tweede 
adviseren, zodat snel en efficiënt kan worden gewerkt. 
En die consultatie zie ik dan het liefst geschieden tegen 
consultatietarief in plaats van dat hiervoor een DBC wordt 
geopend, want dat is veel te duur en omslachtig. Ik merk 
steeds meer politiek draagvlak hiervoor, iedereen weet 
dat het deze kant op moet gaan.”

vEranDEring KoMt niEt SPontaan

Maar: hoewel veel over de verandering van het 
zorglandschap wordt gesproken, komt die verandering 
in de praktijk nog niet echt snel tot stand. “Dat gaat ook 
niet spontaan gebeuren”, zegt Meijerink. “Daarvoor is 
druk nodig en die zal deels van de overheid moeten 
komen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de discussie over 
de herindeling van de afdelingen spoedeisende hulp 
(SEH) in de ziekenhuizen, dan zie ik dat die opgave 
voor de zorgverzekeraars te groot is. Ze zouden dat 
misschien samen kunnen, maar dat mag weer niet van 
de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Het is goed dat 
ondertussen al wel stappen worden gezet, maar er ligt 
een taak voor de overheid om eisen te stellen waaraan 
een SEH moet voldoen en die moeten strenger zijn dan 
nu. Ik vrees echter dat de overheid op korte termijn niet 
heel veel gaat doen. Edith Schippers zal eerst kijken 
wat het veld zelf gaat doen, verwacht ik. Maar naar mijn 
inschatting is dat verloren tijd. 
Ondertussen zie ik de grootscheepse verandering 
zoals wij die al geruime tijd bepleiten nog niet echt tot 
stand komen. Hetzelfde geldt voor de voorgenomen 
versterking van de samenwerking tussen de eerste 

“ik vrees ecHter dat
de overHeid oP 

korte terMijn niet Heel 
veel gaat doen”
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en tweede lijn. Er zijn een paar best practices en daar 
hoort Arcanum zeker bij, maar heel veel meer gebeurt 
er niet. De bekostiging zit in alle opzichten tegen. Die 
moet echt anders.” Van der Wissel is het hier volmondig 
mee eens. “Zodra de minister de ene kraan open draait, 
draait ze de andere dicht”, zegt hij. “En dat werkt niet. 
Ze moet een incentive bieden om het veranderproces op 
gang te brengen.” Ook de ZBC’s zitten op het punt van 
financiering met een probleem, stelt Rempe. “We lijken 
nu op hetzelfde macrobudget afgerekend te worden als 
de ziekenhuizen”, zegt hij. “Dat werkt contraproductief: 
als je het zorglandschap wilt veranderen, moet je de 
ZBC’s groeiruimte bieden. Hiervoor moet ook selectieve 
zorginkoop veel meer ruimte krijgen.”
Meijerink: “Als je tot integrale bekostiging van de eerste 
en tweede lijn wilt komen, is de DBC-systematiek een 
negatieve factor. Schippers heeft gelukkig ook al gezegd 
die als een tussenstap te zien, al zie ik DOT niet echt 
als een wezenlijke verandering. Maar misschien ben ik 
te somber over die DBC-systematiek en kun je die ook 
meer zien als een reken- dan een afrekensystematiek. 
Je kunt er overheen stappen om afspraken te maken 
over prijs en kwaliteit, los van de verrichtingen, en op 
basis van die afspraken het zorglandschap herinrichten. 
Dit vergt wel een open opstelling van de zorgverzekeraars 
en een bereidheid van de ziekenhuizen om afspraken te 
maken over prijs en kwaliteit. En verder is de ruzie van 
de minister met de huisartsen natuurlijk fnuikend voor 
het veranderproces. Misschien kan hierbij alternatieve 
financiering helpen. Niet op basis van verrichtingen, 
maar aantallen patiënten en behaalde resultaten.”

EFFiciëntE uitwiSSEling 

PatiëntData StEEDS bElangrijKEr

Als het netwerk wel van de grond komt en het 
zorglandschap echt verandert, is het gevolg dat de 
patiënt – afhankelijk van zijn aandoening en het hiervoor 
benodigde behandelstadium – meer gaat meanderen 
door dat landschap: hij zal zoveel mogelijk in de eerste 
lijn blijven, als medisch specialistische zorg nodig is naar 
een anderhalvelijns centrum of een ziekenhuis gaan en 
na behandeling aldaar weer terugkeren naar de zorg 

dichtbij in de eerste lijn. Het belang van toegang tot de 
actuele patiënteninformatie voor alle zorgprofessionals 
in de keten wordt hiermee steeds belangrijker. 
“Op dit moment kunnen wij ons werk goed doen en 
kunnen we beschikken over de patiëntinformatie die 
we daarvoor nodig hebben”, zegt Rempe. “Maar als 
het landschap verandert en complexer wordt, wordt de 
informatie-uitwisseling ook complexer.”

“Communicatie wordt steeds belangrijker”, denkt ook 
Van der Wissel. “We gaan naar een virtuele wereld toe”, 
zegt hij. “Daar kun je vanuit privacyoogpunt heel panisch 
over doen, maar je kunt ook kijken naar opties om die 
privacydiscussie iets naar achteren te schuiven en meer 
stil te staan bij de mogelijkheid levens te redden en de 
zorg efficiënter te maken. Ik denk dat het privacyargument 
behoorlijk wordt misbruikt. Mensen zijn denk soms 
minder geïnteresseerd in de privacy van de patiënt dan 
in het redden van hun eigen hachje. De huisarts heeft 
echter niet het alleenrecht op de patiëntgegevens.”
Ook Meijerink beseft dat bij de verandering van het 
zorglandschap professionalisering van de communicatie 
essentieel is. “Maar ik ga echt geen antwoord geven op 
de vraag of hiervoor een landelijk ontwikkeld EPD de 
voorwaarde is”, zegt hij. “Het kan ook anders, regionaal 
bijvoorbeeld. En als er regionaal goede mogelijkheden 
liggen, kunnen anderen daarbij aanknopen.” 
De hele term EPD is door alle discussie veel te beladen 
geworden, vindt Rempe. “Hoe je het probleem oplost 
dat is ontstaan na het stranden van het landelijk EPD in 
de Eerste Kamer maakt me niet uit”, zegt hij. 
“Dat kan bij wijze van spreken met een USB-stick voor 
iedere individuele patiënt of met een centrale server waar 
je als zorgaanbieder de benodigde patiëntinformatie 
vanaf kunt halen. Maar los het op.” ■

“zodra de Minister 
de ene kraan oPen 
draait, draait ze de 
andere dicHt”
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et is 10 februari. Iedereen heeft het over de 
mogelijke Elfstedentocht in Friesland. Wouter 
Timmers is zojuist gearriveerd en begint over 

de warmte in India. Hij komt net uit een conference call 
met het extended developmentteam van Medicore in 
Hyderabad. Daar werken 25 developers (naast de 70 
medewerkers in Nederland) aan de gestage uitbouw van 
MC EPD, het succesvolle EPD van Medicore. We hebben 
hem uitgenodigd  het succes van Medicore te verklaren 
en zijn visie te geven op toekomstige ontwikkelingen.

baSiS iS hEt FinanciëlE ProcES

De geschiedenis van Medicore leest als een jongensboek. 
Niet gestart in een garagebox, zoals Microsoft en Apple, 
maar aan een Amsterdamse keukentafel. “Met een totaal 
frisse blik legden we daar de basis met een applicatie 
voor behandelingenregistratie en facturatie,” aldus 
Timmers. “Het Nederlands zorgstelsel is uniek, vooral 
door de complexe manier van de bekostiging. Of we het 
leuk vinden of niet, de continuïteit van zorginstellingen 
staat of valt met een adequaat uitgevoerd proces van 
registratie en facturatie. Het is de basis van ieder succesvol 
zorginformatiesysteem of EPD.” Het werd ook de kern 
van het EPD van Medicore. Door dit uitgangspunt liep 
Medicore voorop bij de introductie van zowel de DBC in 

de somatiek als de GGZ. Ook bij DOT pakte Medicore 
de koploperspositie. “Eigenlijk moet je nóg een stap 
dieper gaan”, vult hij zichzelf aan. “Dan is kennis onze 
basis. Kennis van de zorg, van de wet- en regelgeving 
en ICT.” 

coMPlEEt En MoDulair EPD

Hoewel de ruggengraat van MC EPD nog steeds wordt 
gevormd door het financiële proces, is het al lang geen 
registratie- en facturatiesysteem pur sang meer. 
“Door de enthousiaste mentaliteit van een nieuwkomer in 
een behouden markt, hebben we zeer snel onze software 
uit kunnen breiden met alle hoofdfunctionaliteiten die 
van een EPD verwacht mogen worden. 
Naast de zorgadministratie hebben we modules voor 
de zorgplanning, dossiers, verslaglegging en natuurlijk 
informatie. Het gaat hier om medische dossiers, maar 
ook om managementinformatie. 
De informatiebehoefte van een directie of chef de 
clinique is groot. Neem de gefactureerde zorgproducten 
versus de productieafspraken, of het vergelijken van 
de medische resultaten van verschillende specialisten. 
Tenslotte hebben we onze communicatiemodules flink 
uitgebreid.” Juist op het snijvlak van informatie en 
communicatie onderscheidt het MC EPD zich met zijn 

INTERVIEW  woutEr tiMMErS

MEDicorE lEESt alS EEn jongEnSboEK
WOUTER TIMMERS VERKLAART HET SUCCES VAN MEDICORE

Binnen acht jaar heeft Medicore de marktleiderspositie veroverd op de segmenten voor zelfstandige 
behandelcentra en kleinere GGZ-praktijken. In 2009 bewees de ontwikkelaar van medische software 
met een facturatieproject bij het Spaarne Ziekenhuis ook klaar te zijn voor het grotere werk. 
Afgelopen jaar stapten twee ziekenhuizen over op Medicore. Binnen de GGZ volgden instellingen als 
Mentaal Beter en Dimence. Ook dit jaar staat er een aantal implementaties bij grote zorginstellingen 
op de rol. Een vooraanstaand ziekenhuis in Den Haag heeft net getekend voor de levering van de 
Medicore Online Afspraken-module en binnenkort wordt een nieuw ziekenhuis als EPD-klant bekend 
gemaakt. Wat verklaart het succes van Medicore? EPD-Magazine vroeg het aan Wouter Timmers, de 
man achter de developmentafdeling, en kreeg een blik op de ontwikkelstrategie. 

h
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e-health modules van andere zorginformatiesystemen. 
“De vergroting van de toegankelijkheid en beschik-
baarheid van applicaties en data heeft zijn invloed op de 
relatie met de consument. Deze verwacht overal te kunnen 
beschikken over data en zal - gewild of ongewild - steeds 
meer deel uitmaken van het proces: De zorgconsument 
als integraal onderdeel van het fijnmazige en interactieve 
zorgproces. Omgekeerd groeit bij veel instellingen het 
besef dat er veel efficiënter en klantvriendelijker gewerkt 
kan worden door e-health tools te koppelen aan hun 
EPD. Dat merken we aan de grote belangstelling voor 
onze online afspraken- en triage-tools.” 

Schaalbaar naar zorgnEtwErKEn

De behoefte aan EPD-functionaliteit is per instelling, 
locatie, afdeling of buitenpoli verschillend. De EPD’s van 
Medicore spelen hier op in. De modules kunnen worden 
afgenomen en geschaald naar behoefte. Maar welke 
keuze ook wordt gemaakt door de zorgverlener, er is 
altijd de beschikking over een geïntegreerd systeem.
Deze integratie geldt niet alleen binnen een instelling. 
Het MC EPD is klaar voor de regionale zorgnetwerken, 
zoals die worden voorzien in ‘Medisch-specialistische 
zorg in 20/20’, het baanbrekende rapport van de RvZ.
“Hier werkt de webbased modulaire strategie duidelijk 
in ons voordeel,” aldus Timmers. “We voorzien dat fijn- 
mazige medische netwerken en de herallocatie van 
regionale zorg al veel eerder zullen ontstaan dan in 2020. 
Kleinere praktijken moeten moeiteloos kunnen aan-
sluiten op de processen van grote zorginstellingen en 
omgekeerd.”

gEbruiKErS gaan voor

Een andere succesfactor is de gebruikersvriendelijkheid 
van het MC EPD. “Uiteindelijk is een systeem niets 
zonder zijn gebruikers. Door telkens input van onze 
klanten te verwerken in de software is onze software 
eenvoudig te gebruiken. We zijn open en toegankelijk, 
dus onze opdrachtgevers betrekken we graag bij onze 
developmentstrategie. Bovendien realiseren we zonder 
problemen koppelingen of maatwerk. Tenslotte hebben 
we meer consultants in dienst dan salesmanagers, 

dat zegt wel iets over onze houding. De groei van 
onze klantenbase maakt persoonlijk klantcontact last- 
iger. We spelen daar op in met ons uitgebreide 
extranet, nieuwsbrieven en binnenkort met continue 
klanttevredenheidsmetingen. We willen dat lijntje niet 
doorknippen.” 

MultiPlE DEvicES

Het ICT-landschap verandert meer en meer van statische 
naar een multiple device-omgeving. Dit betekent dat 
gebruikers niet meer hoofdzakelijk op een vaste plaats 
achter hun pc zitten, maar in plaats daarvan op elke 
gewenste locatie laptops met mobiele verbindingen, 
tablets en smartphones gaan gebruiken. 
Papieren administraties zullen verdwijnen, net zoals 
lokale data zal worden vervangen door cloudbased 
data. Het MC EPD heeft al vanaf het begin een web-
based strategie gevolgd. Nu wordt vol ingezet op de 
ondersteuning van multiple devices met behulp van 
responsive design, waarbij de eerste apps voor mobiel 
gebruik reeds zijn opgeleverd. Integraal onderdeel van 
deze strategie is de continue aandacht voor verbindingen 
en servers. “Niet alleen onze software is degelijk, dat 
zijn onze verbindingen en servers ook. We hebben een 
eigen netwerkpartner in huis en beschikken over eigen 
afgeschermde ruimtes binnen professionele datacenters 
in Amsterdam, Haarlem en Schiphol-Rijk.”

ontwiKKElStratEgiE

Wanneer Timmers wordt gevraagd naar de ontwikkel-
strategie van Medicore is hij duidelijk: ondersteuning 
van multiple devices met responsive design, zorgnet-
werken, e-health en medische dossiers. Maar eigenlijk is 
ontwikkelen op zichzelf onze strategie.
“We willen een aantrekkelijke partij zijn voor grote en 
kleinere zorgverleners in de somatiek én GGZ. Dat lukt 
alleen als we flink blijven ontwikkelen. De ontwikkelingen 
gaan razendsnel, dus we blijven er bovenop zitten. 
Voor het bespreken van die ontwikkelingen zitten we 
overigens nog regelmatig aan dezelfde keukentafel waar 
het ooit allemaal begon.” Dan vertrekt hij voor weer een 
nieuwe conference call. ■
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Vitaalpunt, specialist in Vitaliteit
Vitaalpunt brengt mensen letterlijk en figuurlijk weer in beweging. Wij zijn een 
zelfstandig behandelcentrum waar patiënten  terecht kunnen voor fysieke en psychische zorg. 
Onze aanpak is fris, wakker en doeltreffend en bestaat uit ‘praten en bewegen’.

Zorg op maat
Binnen ons centrum in Amsterdam kunnen cliënten zonder wachtlijst terecht voor 
behandelprogramma’s voor chronische pijn, vermoeidheid en spanningsklachten. 
Onze aanpak is zeer effectief bij:
l  Fibromyalgie
l  Chronische vermoeidheid
l  Burn-out
l  Whiplash
l  PDS: Prikkelbare Darm Syndroom
l  Chronische KANS-klachten
l  Rugklachten

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor doorverwijzers 
in de regio Amsterdam kunnen betekenen, 
neem dan contact op met Richard Hilverts
(020 751 89 00), info@vitaalpunt.nl

“ Het is een zeer intensief 

traject, waarbij van je verwacht 

wordt dat je hard aan

 je zelf werkt. Wat behoorlijk 

confronterend kan zijn, 

maar het is wel effectief! “

Vitaalpunt Amsterdam | Amstelveenseweg 88 - 90 | 1075 XJ  Amsterdam  | 020 751 89 00 |  info@vitaalpunt.nl

Liesbeth, client PDS
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et antwoord op de vraag van de overheid naar 
de basis voor een landelijk EPD was er, jaren 
geleden al, stelt Gerrit Krediet. Die basis was het 

regionale EPD dat vanuit Uzorg was ontwikkeld en dat 
voor 20.000 patiënten in de regio Nieuwegein vier jaar 
naar volle tevredenheid heeft gedraaid. “We hebben 
samen met Pink Roccade met dit systeem meegedaan 
in de aanbesteding van Nictiz”, vertelt Krediet, “maar 
helaas werden we tweede.
Eerste werd een Amerikaanse aanbieder die een populair 
verhaal had over snel een oplossing kunnen bieden.  
Wij hadden een realistisch verhaal waarin we vertelden 
dat het moeilijk was en tijd zou kosten.” Krediet, 23 jaar 
huisarts geweest, had Uzorg opgezet om de elektronische 
communicatie tussen de huisartsen in de regio te 
bewerkstelligen. Het systeem dat hij daarvoor bedacht,  
noemt hij zelf trouwens nadrukkelijk geen EPD. 
Dat vindt hij een rotterm. Hij noemt het een schakel-
centrum. “En als we het daarbij gelaten hadden en dat over 
Nederland hadden uitgerold, dan hadden we inmiddels 

heel wat bereikt”, zegt hij. “In zo’n schakelcentrum kun je 
berichten versturen, in tegenstelling tot zoals dat gebeurt 
in Edifact, dat alleen verzendt, of naar je toe trekken. 
Om dat laatste te kunnen doen, heb je standaardisatie 
nodig, moet je geautoriseerd zijn en moet de patiënt op 
de hoogte zijn en toestemming hebben gegeven. 
Dit laatste is het meeste werk en juist daaraan hadden 
wij heel veel aandacht besteed. Dat is Nictiz vergeten en 
dan gaat het fout.”

bEtEr rEgionaal Dan lanDElijK

Daarom moet de ontwikkeling nu weer terug naar 
kleinschaligheid, stelt Krediet. En dat kan volgens 
hem ook. Een kerngezond iemand die in Maastricht 
woont en in Groningen van zijn fiets valt, heeft geen 
medische historie die op dat moment onontbeerlijk is 
om optimale zorg te kunnen bieden. En een Limburger 
die chronisch ziek is, is waarschijnlijk niet zo mobiel dat 
hij in Groningen gaat fietsen. Met andere woorden: 
de huisartsen – die stellen dat een regionaal EPD te 

DE EPD-ontwiKKEling MoEt tErug 
naar KlEinSchalighEiD

GERRIT KREDIET BLIKT TERUG EN KIJKT VOORUIT

Door overheidsbemoeienis is het project voor het creëren van een landelijk EPD een megalomaan project 
geworden dat wel moest mislukken. Dit stelt Gerrit Krediet, die via Uzorg een regionaal systeem voor uitwisseling 
van patiëntgegevens opzette voor de huisartsen in Nieuwegein, en die van het Antonius Ziekenhuis in die plaats 
het meest medisch geautomatiseerde ziekenhuis van Nederland maakte.

INTERVIEW  gErrit KrEDiEt

h
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“ziekenHuizen zien 
Wat Wij aan Het 
bouWen zijn en 

dat sPreekt aan”
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verkiezen is boven een landelijk – hebben gelijk. “Maar 
VWS had een megalomane visie en had het idee dat 
ze het systeem in één keer moest neerzetten”, zegt 
Krediet. “En dat lukt niet, want Nederland is niet één 
regio. We hebben 26 gezondheidsregio’s en daar zit 
wel wát grensoverschrijdends in, maar toch niet heel 
veel. Bovendien is nooit goed gekeken of er nu echt 
zoveel doden vielen en verkeerde medicijnen werden 
verstrekt – wat de basisgedachte was die werd gezien 
als de noodzaak om tot een landelijk EPD-schakelpunt 
te komen – en of je dat probleem met een systeem als 
een landelijk EPD-schakelpunt kunt oplossen. 

Want dat kan natuurlijk niet. Dat probleem los je op met 
betere samenwerking in de keten en betere samenwerking 
breng je niet tot stand met een systeem. Die bereik je 
met mensen, en mensen gaan pas samenwerken als ze 
elkaar bij hetzelfde koffiezetapparaat treffen of als ze tot 
samenwerking uitgedaagd worden, bijvoorbeeld door 
patiënten die zeggen: dat verhaal heb ik al verteld dus 
dat doe ik geen tweede keer.”

wEbtEchnologiE MEt oPEn SourcE

In 1997 maakte Krediet een carrièreswitch door over 
te stappen naar het Antonius Ziekenhuis Nieuwegein. 
“Ik kreeg daar in feite een heel vrije opdracht”, zegt 
hij, “namelijk: zorg dat er een EPD komt. Ziekenhuizen 
hadden op dat moment alleen nog hun secundaire 
processen geautomatiseerd, niet het primaire proces. 
Wij wilden dat technologisch zo doen dat ook de 
patiënt bij zijn gegevens kon, en hebben daarvoor 
gekozen voor webtechnologie met open source en open 
standaarden. Iedereen zei toen nog dat dat niet kon, 
maar wij slaagden er wel degelijk in om in korte tijd een 
grote voorsprong op te bouwen. Voor wat we in eerste 

instantie tot stand brachten – het inzichtelijk maken 
van de bestaande gegevens – bedachten we de term 
elektronische status. Dat was nog smaller dan wat je een 
EPD zou noemen dus. De technologie ervoor kende ik 
nog van Uzorg en we betrokken de medisch specialisten 
heel goed bij wat we deden. Tenminste, dat dachten we.  
Toen we aan de uitrol begonnen, bleken we toch nog 
teveel vanuit de technologie gedacht te hebben, want 
de volgende groep specialisten die we spraken zei: ja, 
maar wij registreren heel anders. 
Dus hebben we een complete rebuild van het systeem 
gedaan. Dat was een slag, maar het Antonius is hiermee 
wel het meest medisch geautomatiseerde ziekenhuis 
van Nederland geworden. De volgende stap, de patiënt 
inzage geven, is nu een security-vraagstuk geworden en 
is geen technologisch probleem meer.”

hoog in DE lijStjES

Krediet is het dus niet eens met de claim van Orbis 
Medisch Centrum dat dit recht zou hebben op de titel van 
het meest geautomatiseerde ziekenhuis van Nederland. 
“Orbis is veel meer uitgegaan van de logistieke kant”, 
legt hij uit, “terwijl wij juist zijn uitgegaan van de 
patiëntenbehandeling. Een heel bewuste keus, want het 
gaat ook om de patiënt tenslotte. 
Ik denk dat het Antonius nooit zo hoog in de lijstjes 
van Elsevier en AD zou zijn gekomen als het niet zo 
ondersteund was door informatisering. Transparantie 
en inzicht in kwaliteit hebben heel veel met elkaar te 
maken.”
Voor de vervolgstappen die het Antonius nu moet 
zetten, zijn partners onontbeerlijk, stelt Krediet. “Een 
kleine aanbieder zoals Medicore is dan bijvoorbeeld 
een interessant bedrijf”, zegt hij. “Het heeft dezelfde 
ontwikkelstrategie als wij en beschikt op diverse 
onderdelen over softwarepakketten die je nodig hebt 
om een EPD tot stand te brengen. En zo zijn er meer 
interessante partners.” En andere ziekenhuizen, gaan 
die nu ook aanhaken? Krediet verwacht van wel. 
“We voeren al gesprekken”, zegt hij. “En de ziekenhuizen 
zien dat wat wij aan het bouwen zijn de vergelijking met 
de grote softwareleveranciers heel goed kan doorstaan, 

“vWs Had een MegaloMane
 visie en Het idee dat ze 

Het systeeM in één 
keer Moest neerzetten”



18 EPD MAGAZINE EPD MAGAZINE 19

terwijl het toch maar een fractie kost van wat ze daar kwijt 
zouden zijn. En dat spreekt aan, want de ziekenhuizen 
hebben tegenwoordig niet meer zoveel geld voor dit 
soort ontwikkelingen.”

DE Patiënt zal DE DoorSlag gEvEn

Ondertussen is Krediet ook nog een van de initiatiefnemers 
geweest van Zorgopen, een informatieplatform voor 
open source in de zorg. “Ik vond die ontwikkeling nodig 
voor de zorg en besloot er een jaar in te steken om te 
zien hoe ver we hiermee konden komen”, vertelt hij. 
“Toen we net opgericht waren, stonden we tijdens de 
Zorg & ICT Beurs stil in een hoekje, maar de tweede keer 
kwamen we niet aan onze lunch toe. 
Maar het is bewust nooit een product geworden, het 
was meer een publicitair idee om te laten zien: zo moet 
je het doen. Je ziet nu dat bedrijven en ziekenhuizen 

onderdelen eruit oppikken en zo hoort het ook. 
Het probleem van de zorg is dat die zo weinig flexibel is 
dat ze afwacht tot een aantal schapen over de dam zijn, 
maar uiteindelijk gaat dit toch gebeuren. We hebben 
alleen vertraging opgelopen in dit proces doordat 
de overheid Nederland Open In Verbinding de nek 
omdraaide. Daar hadden we niet op gerekend.”
Krediet denkt dat de zorgaanbieders en zorgverzekeraars 
een grotere rol kunnen spelen dan ze doen om de 
wending ten goede tot stand te brengen. 
Hij zegt: “Het is leuk als één kleine zorgverzekeraar zegt 
dat hij open source prefereert, maar het schiet niet op 
als de andere vervolgens daar niet op inspringen. 
Toch, als je de patiënt toegang wilt geven tot zijn dossier, 
lukt je dat nooit als je hem ervoor wilt laten betalen. Dat 
moet gewoon webbased tot stand komen, iets anders 
zal die patiënt nooit accepteren.” ■

“ik denk dat Het antonius 
nooit zo Hoog in de lijstjes

van elsevier en ad zou zijn 
gekoMen als Het niet zo

ondersteund Was
 door inForMatisering”
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“de Manier WaaroP scHiPPers daar 
ten overstaan van de Felle kritiek 

oP Haar Wetsvoorstel Met 
de Mond vol tanden stond, geldt 
als Het diePtePunt van Haar toen 

nog jonge MinistersPeriode”
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et klinkt als een gotspe: Nadat vijftien jaar 
zonder enig zichtbaar resultaat is gewerkt aan 
de komst van het landelijk EPD, komt er een 

onderzoeksrapport van een Rotterdamse hoogleraar die 
stelt dat het project gestruikeld is omdat het ministerie 
van VWS er “teveel haast” mee maakte. Die hoogleraar is 
Mark van Twist (bestuurskunde, Erasmus Universiteit) en 
hij stuurde zijn rapport – dat hij op verzoek van minister 
Edith Schippers van VWS schreef – vorige maand naar 
het parlement. De media berichtten er allemaal serieus 
en braaf over, zonder stil te staan bij het gegeven dat 
“haast maken” en “vijftien  jaar” nogal tegenstrijdig zijn 
aan elkaar. En zonder stil te staan bij het gegeven dat het 
niet VWS was maar artsenfederatie KNMG die in februari 
2007 pleitte voor spoed bij invoering van het EPD. Het 
had nu allemaal wel lang genoeg geduurd. 

grotE MaatSchaPPElijKE vEranDEring

De conclusie van Van Twist over het falen van de 
totstandkoming van het landelijk EPD is dan ook op zijn 
minst bediscussieerbaar. Hij gaat voorbij aan het feit dat 
de wereld sinds de eerste verkennende gesprekken over 
het landelijk EPD sterk veranderd is. Die verandering 
is deels technisch: de technologie die vijftien jaar 
geleden als uitgangspunt voor de ontwikkeling van 

het landelijk EPD is gekozen, is inmiddels hopeloos 
achterhaald. Maar dat is waarschijnlijk bij lange na niet 
het belangrijkste probleem. Techniek is altijd wel aan te 
passen. Een veel belangrijkere verandering is het feit dat 
de burger in die vijftien jaar een enorme ontwikkeling 
heeft doorgemaakt. Hij heeft internet ontdekt, en is 
met de komst van dit medium geleidelijk aan vertrouwd 
geraakt met social media als Facebook, Linkedin, 
Hyves en Twitter. Bovendien is hij meegegroeid in de 
ontwikkeling die internet op mediagebied mogelijk 
heeft gemaakt, namelijk de mogelijkheid om overal zijn 
mening over te ventileren. De burger blogt erop los en 
reageert op alles wat los en vast zit. Ook – en graag zelfs 
– op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. En waar 
een enkeling dat op een ingehouden, zakelijke manier 
doet, doen velen het met volle overgave en zonder de 
geringste schroom. Ze delen alle details over hun leven, 
hun ziekte en hun handicap met iedereen die het weten 
wil. Schaamteloos, en soms nog met verklarende foto’s 
erbij ook. Tegelijkertijd zijn ze geconfronteerd met de 
term patient empowerment en zijn ze in het licht van 
die term gaan nadenken over de vraag wat eigenlijk de 
status is van al die informatie die ze met iedereen delen. 
En de belangrijkste conclusie waartoe ze zijn gekomen, 
is: die informatie is van mij, en ik maak zelf uit wat ik 

lanDElijK EPD: KortE gESchiEDEniS 
van EEn langE lijDEnSwEg

Pas nadat de Eerste Kamer definitief nee gezegd had tegen de plannen van Edith Schippers om tot een 
landelijk elektronisch patiëntendossier (landelijk EPD) te komen, begon het rekenwerk: hoeveel geld 
was nu eigenlijk in vijftien jaar tijd aan dat EPD uitgegeven? Het bleek om driehonderd miljoen euro te 
gaan. Weggegooid geld, luidde de algemene conclusie. Maar de veldpartijen in de zorg namen geen 
genoegen met het idee dat het verhaal daarmee uit zou zijn. Ze pakten de handschoen op om dan zelf 
maar met een EPD te komen. En dat kon nog wel eens gaan lukken ook.

h
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daarmee doe. Die burger wil – als hij eenmaal patiënt 
wordt, die informatie zelf beheren, en zelf uitmaken met 
wie hij die wel en niet wil delen. 
En zo doet zich dus de merkwaardige situatie voor waar 
de burger aan de ene kant accepteert dat privacy op 
sterven na dood is – alles van iedereen is overal op internet 
te vinden en blijft daar ook levenslang beschikbaar – 
terwijl hij aan de andere kant aan de touwtjes wil trekken 
waar het om het delen van die informatie gaat. Het 
elektronisch “zorgdossier” zoals toenmalig minister Els 
Borst dat in 1996 voor ogen stond, vormt daarop niet 
het juiste antwoord.

EEn zorgDoSSiEr MoESt Er KoMEn

Voordat we gaan kijken wat dan wel het antwoord is, 
is het goed eerst even terug te kijken naar wat precies 
de bedoeling was, en waarom het niet lukte om dat te 
realiseren. De wens van Els Borst dat er een landelijk 
zorgdossier zou komen, leidde in juni 1998 tot oprichting 
van de Stichting Zorgpasgroep door zorgverzekeraars, 
patiëntenorganisatie NPCF en zorgaanbieders. Het 
ministerie stelde zich bescheiden op en beperkte zich 
tot de rol van informatieverstrekker. De stichting bereikte 
al snel overeenstemming over de ontwikkeling van 
een zorginformatienetwerk, waarbij de computers van 
zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan elkaar werden 
gekoppeld en de patiënt via een zorgpas toegang kon 
krijgen tot alle informatie die over hem beschikbaar was. 
Helaas rezen de kosten van dit plan de pan uit, zodat het 
al snel weer de nek omgedraaid werd. VWS besloot in te 
grijpen en richtte in januari 2002 Nictiz op: het Nationaal 
ICT instituut in de Zorg. En toen begon het gedonder. 

EEn tEchniSch vErhaal

Met de komst van Nictiz werd het landelijk EPD ineens 
een technisch verhaal in plaats van een manier om te 
waarborgen dat de behandelaar altijd beschikt over 
de meest actuele patiëntinformatie en dus optimale 
behandeling kan bieden. Sinds die tijd ging alles 
fout wat fout kon gaan en begon het verhaal over de 
ontwikkeling van een landelijk EPD steeds meer trekken 
te vertonen van een klassieke Griekse tragedie. Die 

beleefde zijn hoogtepunt toen minister Edith Schippers 
– na goedkeuring van de Wet op het landelijk EPD in de 
Tweede Kamer – naar de Eerste Kamer werd geroepen 
om deze voorgenomen wet nog eens even kritisch tegen 
het licht te laten houden door 75 sceptische senatoren. 
De manier waarop Schippers daar ten overstaan van 
de felle kritiek op haar wetsvoorstel met de mond vol 
tanden stond, geldt als het dieptepunt van haar toen 
nog jonge ministersperiode. De Eerste Kamer had 
al eerder bezwaren geuit tegen de manier waarop de 
voorgenomen wet was vormgegeven, vooral op het 
punt van privacybescherming van patiënten. Om aan 
die bezwaren tegemoet te komen, had Schippers het 
wetsvoorstel al eens laten aanpassen, zodanig dat 
artsen, verpleegkundigen en andere zorgaanbieders 
die zonder geldige reden het landelijk EPD gebruikten 
om  patiëntgegevens te raadplegen, het risico liepen 
de bevoegdheid tot het uitoefenen van hun vak te 
verliezen. Maar dat mocht allemaal niet baten. 
De Eerste Kamer vond dit te weinig en te laat en verzocht 
Schippers dringend niet meer mee te werken aan de 
ontwikkeling van de wet. Of de Eerste Kamer gelijk had 
met die kritiek is een punt van discussie, want inzage in 
het landelijk EPD wordt altijd gelogd. 
Het is onmogelijk om onbevoegd in het landelijk EPD 
te kijken zonder dat later te achterhalen is wie de kijker 
was. Of om de woorden van Elco Brinkman in zijn rol als 
Nictiz-voorzitter aan te halen: “En als er dan een boef 
komt, dan pakken we die wel.” 

hEt EinDE, En Dan vErDEr

Edith Schippers nam de opdracht van de Eerste Kamer 
letterlijk en trok haar handen af van het landelijk EPD-
debat. Daarmee ontstond in één klap een situatie 
waarin geen sprake meer was van specifieke wettelijke 
eisen op het gebied van toegang, beveiliging, toezicht, 
sanctionering en patiëntenrechten in relatie tot de 
landelijke én regionale uitwisseling van patiëntgegevens. 
Ook viel ineens de wettelijke grondslag weg voor het 
creëren van een landelijk schakelpunt (LSP). Meteen 
ontstond discussie over de vraag of de ontwikkeling 
van het landelijk EPD vanuit het  veld zelf kom worden 
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voortgezet, en of dit dan een landelijk of een regionaal 
EPD moest worden. Die discussie over landelijk of 
regionaal is zo snel niet beslecht, maar in december 2011 
kwamen de artsenorganisaties, de zorgverzekeraars en 
NPCF in ieder geval wel tot overeenstemming over een 
doorstart van het landelijk EPD. 
Waarom lukt het nu wel om de partijen op één lijn te 
krijgen? Omdat er sinds vijftien jaar geleden nóg iets 
veranderd is in de wereld behalve alleen de technische 
ontwikkelingen en de veranderende rol van de 
burger in de samenleving: op 1 januari 2006 werd de 
stelselherziening in de zorg een feit. En hoewel die moet 
leiden tot een systeem van gereguleerde marktwerking, 
een systeem dus waarin de partijen als concurrenten 
moeten strijden om de gunsten van de patiënt, vraagt 
ditzelfde systeem ook om gezamenlijke sturing en 
verantwoordelijkheid. De roep om het creëren van 
een opwaartse kwaliteitsspiraal en om het bieden van 
transparantie over de geleverde kwaliteit is nog nooit zo 

groot geweest als nu. En onderdeel van die kwaliteit is 
de zekerheid voor de patiënt dat zorgaanbieders in de 
keten goed met elkaar samenwerken en handelen op 
basis van de actuele patiëntenstatus. 
Hiervoor is behalve concurrentie ook samenwerking 
nodig. Dit verklaart waarom de zorgaanbieders nu ineens 
wél de behoefte hebben om de patiënt te helpen zijn 
patiëntgegevens op een goede manier te beheren. 
Dat aan die hulpvaardigheid geen altruïsme ten grondslag 
ligt, is duidelijk. Maar dat is niet zo belangrijk, als de 
patiënt er maar beter van wordt. 
Dus is de algemene verwachting dat er nu een systeem 
uit zal komen dat eenvoudiger en goedkoper is dan 
wat VWS de afgelopen jaren in gedachten had, maar 
wel een systeem dat helpt om de patiëntveiligheid 
te vergroten, en dat de patiënt bovendien een rol 
toebedeelt in het zoveel besproken zelfmanagement, 
een term die inmiddels niet meer weg te denken is uit 
het zorgvocabulaire. ■

wEl KaDErS SchEPPEn, niEt uitvoErEn
GERRIT KREDIET OVER HET LANDELIJK EPD

De Eerste Kamer besloot de stekker eruit te trekken en het was terecht dat ze dat deed. De Eerste Kamer zag in dat 

de overheid zich moet beperken tot de rol van kaders scheppen, maar dat ze niet de uitvoerder moet zijn. 

Die fout is helaas wel gemaakt en we hebben gezien dat dit niet werkt. Als je kijkt naar wat bij de NEN gebeurt, 

zie je dat daar de industrie dit soort projecten ondersteunt en betaalt. Het is ook normaal dat ze dat doet, alleen 

uitgerekend in de zorg blijkbaar weer niet. Daarin roeien alle aanbieders een eigen kant op en hebben ze dus 

hindermacht. Dat voorkom je alleen door een norm af te spreken waarmee moet worden gewerkt. Dan geef je ook 

de kleinere spelers de kans om erbij te komen en dan breek je de markt open.’

In haar negatieve oordeel over de EPD-plannen besteedde de Eerste Kamer veel aandacht aan het privacyvraagstuk. 

‘Ze had een argument nodig en dit was bruikbaar omdat de aandacht voor het patiëntenperspectief onvoldoende 

aanwezig was’, zegt Krediet. ‘Maar er was natuurlijk veel meer aan de hand dan alleen dat.’ De Eerste Kamer legde 

minister Edith Schippers op haar handen van de ontwikkeling af te laten. Daarmee kwam het veld aan zet. 

Gaat dat eruit komen? ‘Het veld stelt dan meteen de vraag wie het gaat betalen’, stelt Krediet, ‘en dat werkt niet. 

Er zal een lange termijn visie moeten komen en die moet komen van de overheid. Helaas lukt dat in arme landen 

gemakkelijker dan bij ons, want daar fungeert gebrek aan geld als een breekijzer voor standaardisatie. Nederland 

is te rijk om een snelle oplossing nodig te maken. Zonde, want de hele bezuinigingsslag die nu voor de zorg nodig 

is, is te behalen in de ICT voor de zorg.’
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Jaap Schrieke
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at maakt een EPD voor de GGz tot een 
EPD dat specifiek is voor deze sector? 
Heel veel, denkt Jaap Schrieke, senior 

beleidsadviseur afdeling kwaliteit en verantwoording van 
GGz Nederland. ‘Vooral het grote belang van het pricacy-
aspect is GGz eigen’, zegt hij, ‘meer nog dan in de andere 
zorgsectoren. Het is voor ons echt een kernbouwsteen: je 
moet als patiënt in de GGz echt het absolute vertrouwen 
kunnen hebben dat wat je behandelaar over je opschrijft 
niet bij anderen terechtkomt. Afgezien daarvan is ook de 
veelheid aan financieringsstromen GGz eigen. 
Een EPD voor de GGz moet daarmee kunnen werken. 
Ook het kunnen verwerken van ROM-vragenlijsten, 
waarmee het resultaat van behandelingen periodiek 
wordt gemeten, is GGz-specifiek. Verder moet je in het 
EPD op basis van behandelplannen kunnen werken en 
die moeten ook geupdate kunnen worden. Vergeet ook 
niet dat we in de GGz te maken hebben met dwang en 
drang. Die moet je kunnen registreren. Hetzelfde geldt 
voor de verstrekking van middelen die specifiek zijn voor 
deze tak van de gezondheidszorg, zoals methadon.’ 
Na kort nadenken voegt hij hieraan toe: ‘Natuurlijk laat 

heel veel werk zich op dezelfde manier schematiseren als 
in de andere zorgsectoren, vooral veel werk dat niet met 
de zorgverlening zelf te maken heeft zit in de GGz op 
dezelfde manier in elkaar als bij andere onderdelen van 
de zorg. Voor een groot deel is het EPD dus generiek. 
Maar het belangrijkste verschil is misschien nog wel dat 
het in de GGz om de menselijke geest gaat en dat die 
niet lineair is. Als je als behandelaar vier maanden bezig 
bent een patiënt te behandelen met een angststoornis 
en je komt dan tot de conclusie dat niet die angst maar 
langdurig drugsgebruik het grootste probleem van 
die patiënt is, dan moet je daar in je EPD wel wat mee 
kunnen.’ 

KooKboEK

De GGz is dus een bijzondere tak binnen de ge-
zondheidszorg en dat vertaalt zich in de ontwikkeling van 
het EPD. In 2002 werd op het niveau van GGz Nederland 
vastgesteld dat de sector aan het veranderen was en 
dat de ICT-ondersteuning daar niet meer goed genoeg 
op aansloot. ‘Het zorgaanbod werd meer en meer 
procesmatig en op basis van beslissingsondersteuning 

EPD voor DE ggz: hEtzElFDE alS voor anDErE 
SEctorEn, Maar toch ooK hEEl anDErS.

Bij discussies over het EPD gaat het in de meeste gevallen over de ziekenhuizen, huisartsen en openbare 

farmacie, maar de GGz is natuurlijk ook volop bezig met de ontwikkeling van het EPD. Geen sinecure, 

zo blijkt, want de GGz heeft zo haar eigen bijzonderheden waarmee in dat EPD rekening moet worden 

gehouden.

w
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ingericht’, vertelt Schrieke. ‘De patiënt kon een intensieve 
weg door de GGz bewandelen, maar het dossier en de 
planning van dit patiëntenproces volgden deze stappen 
niet voldoende.’
De gesprekken hierover leidden in 2004 tot wat intern 
het “Kookboek EPD” werd genoemd. Een bewuste 
naamgeving, legt Schrieke uit. Hij vertelt: ‘Op dat 
moment werd in het veld nog onvoldoende gezien dat 
de overeenkomsten tussen de aanbieders groter waren 
dan de verschillen, er was nog geen eenheid. Daarom 
kozen we bewust voor de term kookboek, want bij 
een recept bestaat immers ruimte om af te wijken en 
ingrediënten te vervangen.’
Maar het project werd er teveel “bij gedaan” en leidde 
daarom niet tot het concrete resultaat waarop was 
gehoopt. ‘De nadruk lag ook teveel op het ICT-aspect’, 
zegt Schrieke, ‘en te weinig op wat het betekende voor 
de aanbieders.’

FunctionElE oMSchrijving

Er moest dus een plan B komen. En toen Schrieke in 
2007 bij GGz Nederland in dienst kwam, besloot hij eerst 
maar eens zijn licht op te steken bij andere branches in 
de zorg. Hij vertelt: ‘Bij koepelorganisatie ActiZ liep een 
project voor het elektronisch cliëntendossier in de care – 
het ECD – met financiële steun van VWS. 
Dit was erop gericht op basis van het zorgproces tot een 
functionele omschrijving te komen van wat een ECD 
moest kunnen. Omdat we zagen dat zowel de achterban 
van ActiZ als VWS deze werkwijze omarmden, besloten 
we die te kopiëren. Toen we op basis hiervan een plan 
gingen schrijven voor onze eigen sector – uitgaand dus 
van wat we met het EPD moesten kunnen – ontstond bij 
de achterban enthousiasme voor de ontwikkeling.’
Toen dit draagvlak er eenmaal was, huurde GGz 
Nederland een externe partij in (Cap Gemini) om de 
ontwikkeling van het EPD verder vorm te geven. 
Workshops bij de GGz aanbieders over alle facetten 
van de zorg die hier wordt verleend hielpen om tot een 
functioneel model te komen en om na te denken over 
de vraag: wat kunnen we met en verwachten we van zo’n 
EPD? Dit maakte de weg vrij voor pakketvergelijking 

en gezamenlijke aanbesteding. Schrieke: ‘We gingen 
ervan uit dat een deel van de aanbieders niet aan onze 
specifieke vraag zou kunnen voldoen en die verwachting 
kwam ook uit. 
Opvallend was dat twee aanbieders die op dat moment 
niet in de GGz actief waren er toch heel goed uitkwamen, 
omdat hun procesoriëntatie heel slim in elkaar stak. 
En opvallend was ook dat de aanbieders die wel in de 
GGz actief waren er redelijk uit kwamen, maar dat  
de toenmalige marktleider slechts een zesje scoorde in 
de beoordeling.’

viEr winnaarS

De aanbesteding werd daarop verder uitgewerkt 
en leidde uiteindelijk tot vier winnaars waarmee de 
GGz-aanbieders aan de slag konden voor de verdere 
ontwikkeling van het EPD. ‘Zij hadden aanzienlijk betere 
contractvoorwaarden dan de overige aanbieders’, zegt 
Schrieke. ‘En we hebben ze ook bij de les gehouden 
door ze te koppelen aan gebruikersverenigingen. 
Daarmee voorkom je dat je tegen elkaar wordt 
uitgespeeld of dat iets één keer wordt ontwikkeld 
maar twintig keer wordt gefactureerd omdat het wordt 
neergezet als maatwerk.’ 
Sommige aanbieders zijn afgevallen omdat ze niet aan  
de gestelde eisen konden voldoen. Andere hebben zich- 
zelf teruggetrokken. Schrieke schat in dat die laatste 
waarschijnlijk hun handen vol hadden aan hun werk voor 
de care. Met de vier overgebleven partijen zijn geen 
harde afspraken gemaakt over samenwerking. 
Schrieke: ‘Wel is in het programma van eisen de eis tot 
koppeling aan het landelijk schakelpunt opgenomen 
omdat we er toen – voordat de Eerste Kamer zich over 
de Wet op het EPD uitsprak – nog van uit gingen dat dit 
er zou komen.’ 
De discussie over de vraag of er slechts één winnaar uit 
moest komen, is wel aangegaan.
‘Maar we hebben toch besloten onszelf die beperking 
niet op te leggen’, zegt Schrieke. ‘Niet alleen omdat we 
dan een monopolist zouden creëren, maar ook omdat 
dan negentig procent van de aanbieders in de GGz op 
een ander EPD moest overstappen.’
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lErEn van FoutEn

Volgens Schrieke wordt de wens om tot een bij de eisen 
van deze tijd aansluitend EPD voor de GGz te komen 
sectorbreed gedragen. ‘Maar dit betekent niet per 
se dat het onderwerp in iedere individuele instelling 
even scherp op het netvlies van de bestuurders staat’, 
zegt hij. ‘Ongeveer de helft van de bestuurders is 
inhoudsdeskundige, psychiater of psycholoog dus. 
In veel gevallen is dan de kennis van de ICT niet zo 
groot en de interesse ervoor ook niet. Bovendien kan 
ik mij voorstellen dat een aantal bestuurders het EPD 
meer ziet als een kostenpost dan als iets waarmee je 
de zorg kunt verbeteren. We zullen als GGz Nederland 
eraan gaan werken om dat beeld bij te stellen. Nu in 
de GGz de rationalisering actueel wordt, zal dit ook 

gemakkelijker worden. Maar aan de andere kant: we zijn 
een belangenvereniging, geen aanjager van sectorbrede 
ontwikkelingen. Het moet uiteindelijk uit de instellingen 
zelf komen.’
Dat ondertussen politiek en ook in de zorg zelf veel meer 
discussie wordt gevoerd over het EPD in relatie tot de 
ziekenhuizen, huisartsen en openbare farmacie, begrijpt 
Schrieke wel. ‘Politiek ligt de nadruk nu eenmaal op de 
curatieve zorg’, zegt hij. ‘Als GGz hebben we uiteraard 
ook een plek op die agenda, maar alleen iets verder in 
de toekomst. Maar het is de vraag in hoeverre dit erg 
is. Wat nieuw ontwikkeld wordt, is niet altijd meteen 
perfect. Dus dan kan het ook wel eens makkelijk zijn als 
de fouten er al in een andere sector uit worden gehaald, 
zodat je zelf sneller verbeterstappen kunt zetten.’  ■

Privacy én praktisch gebruiksgemak tellen 
zwaar bij middelgrote GGz-instellingen en 
zelfstandige praktijken
david tom, consultant ggz bij Medicore software 

Dat het privacy-aspect hét grote verschil is met de somatische zorg wordt 
beaamt door David Tom, consultant GGz bij Medicore Software. 
“Maar het is de vraag of álle eisen die GGz Nederland aan een EPD stelt  
inderdaad sectorbreed worden gedragen. Grote GGz-instellingen beschikken 
vaak over specifieke ICT-kennis. Juist bij kleinere praktijken is de inhouds- 
deskundigheid groter dan de ICT-kennis. Dit vraagt om zeer gebruikersvriende-
lijke en praktische EPD’s. Natuurlijk moeten behandelingen in de eerste- en 
tweedelijnspsychologie eenvoudig geregistreerd en gefactureerd kunnen 
worden. In een goed workflowmanagement, de koppeling tussen agenda en 
dossier, moet zijn voorzien. Verder tellen de mogelijkheid van standaardbrieven 
en de koppeling met DIS zwaar. Tenslotte krijgen we bij Medicore steeds 
meer vragen over online afspraken en e-health. In een online afspraken 
module en een ROM-koppeling is reeds voorzien. We zijn samen met onze 
opdrachtgevers aan het bekijken hoe we daar online behandel-programma’s 
op kunnen laten aansluiten.”
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weder van Wijnbergen, hoogleraar economie 
aan de Universiteit van Amsterdam, is een 
veelgevraagd adviseur voor de overheid op 

gebieden als financiële hervormingen en privatisering. 
Hij is een bekend gezicht bij opeenvolgende ministers 
van VWS en heeft zich in de media al meermalen 
bijzonder kritisch uitgelaten over de DBC-systematiek, 
die op 1 januari 2005 de traditionele manier van 
ziekenhuisfinanciering heeft vervangen. 
Een DBC is een weergave van alle activiteiten en 
verrichtingen die een patiënt gedurende een vastgestelde 
periode in het ziekenhuis doorloopt. Een DBC beschrijft 
met welke klacht en hoe een patiënt het ziekenhuis 
binnenkomt, welke diagnose is gesteld, en beschrijft de 
voorgenomen behandeling. Voor het A-segment wordt 
gewerkt met een tarief dat wordt toegekend door de 
Nederlandse Zorgautoriteit. Voor het B-segment kunnen 
de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder met elkaar 
onderhandelen over het tarief. 
Toen de DBC-systmatiek werd ingevoerd, was de voor-

bereiding op de stelselherziening in de gezondheidszorg 
– die moest leiden tot een systeem van gereguleerde 
marktwerking – al in volle gang. De waarschuwing die 
Van Wijnbergen twee jaar eerder in NTMA Magazine 
had gegeven, is faliekant in de wind geslagen. Hij waar- 
schuwde dat de DBC-systematiek echt niet zou gaan 
leiden tot marktwerking, transparantie en kostenbe-
heersing – bij uitstek de drie sleutelbegrippen van 
wat de stelselherziening in de zorg juist wél beoogde 
te brengen. Wat heeft de systematiek dan gebracht? 
“Heel veel vertraging in de financiële afronding 
van verrichtingen, heel veel administratie en geen 
enkele stuurinformatie voor het management van het 
ziekenhuis, want de definitie van de kostenposten heeft 
niets te maken met de feitelijke handelingen”, zegt  
Van Wijnbergen. “Een normaal bedrijf werkt anders. 
Daar wordt precies uitgesplitst wat de kostenposten zijn 
die leiden tot de rekening voor de klant. In het ziekenhuis 
zijn die kostenposten niet uitgewerkt. De manier 
waarop de DBC’s tot stand komen, is een uitkomst van 

iS Er lEvEn na DE Dot?
SWEDER VAN WIJNBERGEN ZIET GEEN OPLOSSING IN DOT

INTERVIEW  SwEDEr van wijnbErgEn

Voor Sweder van Wijnbergen is het een uitgemaakte zaak dat DOT (DBC’s op weg naar transparantie) 
geen oplossing gaat bieden voor de puinhoop die door de invoering van de DBC-systematiek is ge-
creëerd. De ziekenhuizen zullen weer wat werkkapitaal kunnen opbouwen, verwacht hij, maar alle 
problemen die de DBC-systematiek gaf blijven met DOT gewoon bestaan.

S
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“Het systeeM geeFt 
dus rare Prikkels

 en reMt innovatie. 
én Het is

 Fraudegevoelig”



32 EPD MAGAZINE EPD MAGAZINE 33

onderhandelingen over geld in plaats van een reflectie 
van wat er echt wordt behandeld. En dat is toch de 
managementinformatie die je als ziekenhuisbestuurder 
nodig hebt om je bedrijfsbeleid te voeren.”

lang oP hEt gElD wachtEn

Maar het belangrijkste probleem voor de ziekenhuizen 
van werken met DBC’s vindt Van Wijnbergen toch 
wel de financiële consequenties die deze met zich 
meebrengen, omdat een DBC zo lang open staat en het 
dus zo lang duurt voordat het ziekenhuis zijn geld krijgt 
voor het verrichte werk. Hij vertelt: “Bij de invoering van 
de DBC-systematiek ging het aantal declaraties met 50 
tot 75 procent omlaag;  dat is veelzeggend. Het laat 
zien dat de onkosten van de ziekenhuizen gedurende 
lange tijd niet gedekt waren en dat ze dus veel geld 
hebben moeten lenen om draaiende te blijven tot het 
moment dat er weer geld binnenkwam uit afgeronde 
verrichtingen. Bovendien hebben we kostenopdrijvende 
effecten gezien. Als een patiënt in het ziekenhuis kwam 
voor twee behandelingen die best in één keer te doen 
waren, dan werden die toch uit elkaar getrokken omdat 
het niet toegestaan is om voor één patiënt twee DBC’s 
tegelijk te openen.”

vEEl tE StatiSch MoDEl

In hetzelfde interview voor NTMA Magazine zei Van 
Wijnbergen ook de DBC-systematiek vooral te zien als de 
laatste strubbeling van de overheid om vrije marktwerking 
in de zorg tegen te houden. “Dat is toch ook zo?”, zegt 
hij negen jaar later, nog even verontwaardigd. 
“Als je prijzen vrijgeeft en ze vervolgens gaat dicteren, 
zit daar iets geks aan. Dat verander je met DOT ook niet. 
Met de groei van het B-segment gaan de prijskaartjes eraf 
en worden de behandelingen gebruikt als bouwstenen 
voor de onderhandelingen tussen zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars. Dat zijn ze voor die laatste tot op 

zekere hoogte ook – een zorgverzekeraar koopt een 
knieoperatie – maar het is te statisch. 
De zorg is een zeer efficiënte sector en de efficiency 
van handelen neemt voortdurend sprongsgewijs toe. 
De ontwikkelingen in de appendixchirurgie zijn hiervan 
een sprekend voorbeeld. Vroeger werd je hiervoor 
opengesneden en had je een hersteltijd van meer dan 
een maand. 
Nu gaat het endoscopisch en zit je een dag of vijf later 
alweer achter je bureau. Kortom: wat vandaag goed is, 
is dat morgen niet meer. Het systeem geeft dus rare 
prikkels en remt innovatie. En het is fraudegevoelig: het 
kan aantrekkelijk zijn de diagnose nét een beetje anders 
te stellen zodat de behandeling financieel aantrekkelijker 
wordt. In hoeverre hiervan gebruik wordt gemaakt, weet 
ik niet, maar de mogelijkheid ertoe mag gewoon niet in 
het systeem zitten. En het is moeilijk te controleren, want 
er is geen verband tussen wat behandelaren doen en 
wat ze administreren.”

ProblEMEn blijvEn bEStaan

Gaat DOT in dit alles op een positieve manier 
verandering brengen? De overheid presenteerde het 
nadrukkelijk als een eenvoudiger en overzichtelijker 
declaratiesysteem, dat de 30.000 DBC’s terugbrengt 
naar 3.000 zorgproducten. Van Wijnbergen is cynisch: 
“Het is beter dan het was, maar het is een simplificatie 
van hetzelfde systeem. Wat er in ieder geval positief 
aan is, is dat het de doorlooptijden verkort. Dat hebben 
de ziekenhuizen hard nodig, want het levert hen het 
benodigde werkkapitaal op. Nu hebben ze een veel te 
laag eigen vermogen. Afgezien daarvan verwacht ik dat 
dezelfde structurele problemen zullen blijven bestaan. 
Er zullen net als bij de DBC-systematiek weer categorieën 
komen die nergens in passen en alle andere problemen 
blijven ook gewoon gelden. Al ben je gelukkig niet zo 
snel terug bij die 30.000 DBC’s, dat scheelt. 
En ik neem aan dat de bedenkers van DOT in ieder geval 
zo slim zijn geweest de DOT-definitie binnen het Vektis-
formaat te laten passen. Dat was een van de weinige 
dingen die bij DBC goed waren geregeld: het is op zich 
gemakkelijk te verwerken.”

“ze Hebben niets 
aan de registratie van 

zorgProducten”
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EEn garagEbEDrijF wErKt bEtEr

Is een alternatief denkbaar? “Het is als vergelijking 
misschien een beetje cru”, zegt Van Wijnbergen, “maar 
kijk eens naar de rekening die je krijgt als je je auto naar 
de garage brengt. Die rekening weerspiegelt wat er 
daadwerkelijk met je auto gebeurd is, terwijl die garage 
toch ook geprotocolleerd werkt. 
Zo’n rekening geeft wél stuurinformatie voor het 
management. Natuurlijk besef ik dat een ziekenhuis 
ingewikkelder is dan een garagebedrijf. De loonkosten 
zijn lastig uit te splitsen en wat doe je met de overhead? 
Je zult moeten gaan tijdschrijven als je op tijdbesteding 
gaat declareren. Maar dat kunnen advocaten ook, en dan 
krijg je wel vergelijkende informatie tussen ziekenhuizen 
waarmee je kunt gaan benchmarken. “Jullie doen veel 
langer over een appendixoperatie terwijl het resultaat 
hetzelfde is. Hoe komt dat?”. Dat soort vragen willen 
zorgverzekeraars graag kunnen stellen. Nu is het voor 
ziekenhuizen moeilijk om met hen te onderhandelen, 
want ze weten niet wat alles kost. 
Alles is gericht op het registreren van zorgproducten en 
vervolgens hebben ze niets aan die registratie.”

MinStEnS tiEn jaar aan vaSt

Toen de discussie over de invoering van de DBC-
systematiek werd gevoerd, pleitten tegenstanders voor 
invoering van een internationaal breed geaccepteerd 
alternatief: diagnosis-related groups ofwel DRG’s. “Die 
waren in ieder geval veel simpeler”, zegt Van Wijnbergen. 
“En de wereldwijde toepassing ervan zegt natuurlijk ook 
wel wat. Dat er toch die DBC-systematiek is gekomen, 
is gewoon een kwestie van werk scheppen voor de 
ambtenarij, een andere reden kan ik niet bedenken.”
En nu gaan we dus van DBC naar DOT. Een onomkeerbare 
weg, vreest Van Wijnbergen. “Zo’n systeemverandering 
doe je liefst niet te vaak want die brengt enorme 
kosten met zich mee”, zegt hij. “Er zal altijd wel weer 
wat herstelwetgeving volgen omdat dingen niet goed 
aangepakt blijken te zijn, maar DOT zal voorlopig wel 
blijven. Daar ga je zo tien jaar mee verder, maar het gaat 
ook al die jaren weer geen enkele bijdrage leveren aan 
marktwerking, transparantie of kostenbeheersing.” ■

“dot zal 
voorloPig Wel 

blijven”
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U wilt niet alleen dat uw kliniek of instelling voldoet aan 

de actuele wet- en regelgeving, u wilt ook voorbereid zijn 

op nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Optimale processen, 

financiële gedegenheid en hoogwaardige én efficiënte zorg 

voor nu en in de toekomst. 

Met onze bedrijfsonderdelen Cure4Finance en Cure4Projects 

ondersteunen we startende en gevestigde instellingen met 

innovatieve financieel-administratieve en bedrijfskundige 

diensten. Binnen alle deelsectoren van de gezondheidszorg. 

Van verpleging tot ziekenhuiszorg. Van GGz tot thuiszorg. 

We brengen uw financiële processen op orde en optimali-

seren uw bedrijfsvoering. We helpen u niet alleen op weg, 

we brengen u een stap verder. Wij begrijpen de zorg. 

Onze expertise 
l   Bedrijfsvoering en Optimalisatie van zorg- en

     ondersteunende processen, Zorgpaden,     

     Leanoplossingen, ICT, DOT, Kwaliteit,  

     Bronregistratie, Zorgcontractering, E-health
l   Financiële administratie en Finance & Control, 

     Financial Control, Business Control, Outsourcing,

     Interim Financials, Managementrapportages.

Meer weten
Wilt u weten hoe de professionals van Cure4 uw zorginstelling 

verder kunnen helpen? Neem dan contact op met Frouke 

Snoep (consultant) of Jeroen Schenk (managing partner) op 

telefoonnummer 030 607 02 01 of via info@cure4.nl

Kanaalweg 29,  3526 KM Utrecht  |  030 607 0201  |  www.cure4.nl 

Cure4Finance en Cure4Projects zijn onderdeel van Cure4

Wij helpen u niet alleen op weg,
we helpen u een stap verder.
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e overgang van DBC naar DOT heeft als doel 
de registratie van het medisch handelen in de 
ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra 

(ZBC’s) sterk te vereenvoudigen. Maar in eerste instantie 
zorgt deze overgang alleen maar voor veel extra werk, 
en voor onduidelijkheid bij de betrokkenen over wat 
nu precies van hen wordt verwacht. Dit merkte ook 
Jeroen Schenk van Cure4. Cure4 heeft de afgelopen 
maanden veel ziekenhuizen en ZBC’s bijgestaan om 
“DOT-proof” te worden. “Wat je ziet in vergelijking 
met de vorige jaren is dat sinds 1 januari van dit jaar 
veel meer zorgactiviteiten worden vastgelegd”, zegt hij. 
“En het is ook van essentieel belang voor ziekenhuizen 
en ZBC’s om dit te doen, want aan die activiteiten 
worden waarden toegekend en die vertalen zich in wat 
ze betaald krijgen voor hun werk. Registreer je minder 
dan je feitelijke activiteit, dan wordt uit die registratie 
een lager zorgproduct afgeleid en krijg je ook minder 
geld uitbetaald. Dus volstaat het niet om alleen 
‘activiteiten dagverpleging’ te registreren, maar moet 
ook expliciet ‘inbrengen infuus’ worden geregistreerd, 
en ook alle andere handelingen. Onontkoombaar, want 
wil je als zorgaanbieder op de kostprijs concurreren 
met de andere aanbieders, dan moet je die kostprijs 
ook gedetailleerd kennen. Die vormt de basis voor de 

inkooponderhandelingen die je met de zorgverzekeraar 
voert. Bovendien biedt de registratie stuurinformatie 
die je nodig hebt om je eigen organisatie optimaal te 
kunnen managen en om te kunnen benchmarken.”

niEuwE KEnniS noDig

Dat dit in huis tot spanning kan leiden, begrijpt Schenk 
heel goed. Bestuurders zullen enerzijds medisch specia-
listen de ruimte willen geven om hun werk autonoom 
te doen, maar zullen anderzijds ook willen sturen op 
verschillen in medisch handelen tussen individuele 
medisch specialisten. En verpleegkundigen willen hun 
tijd kunnen besteden aan patiëntenzorg in plaats van 
aan registratie. 
Bovendien is op de werkvloer de ICT-dichtheid niet zo 
hoog en de kennis ervan evenmin. “En daar komt nog 
bij dat ze de specifieke DOT-kennis van hun afdeling 
moeten kennen”, zegt Schenk. “Die kennis kan ook nog 
eens specialisme-afhankelijk zijn, dus dit vraagt veel 
nieuwe kennis op afdelingen waar veel specialismen bij 
elkaar komen.” Als typisch voorbeeld hiervan noemt 
Schenk de cataractingreep bij oogheelkunde. 
In de DBC-systematiek golden hiervoor drie verrichtingen 
die tot één DBC konden leiden. Onder DOT kunnen die 
leiden tot drie verschillende zorgproducten. 

Dot: hEt worDt PaS EEnvouDig 
na vEEl voorbErEiDEnD wErK

In hoeverre alle ziekenhuizen en ZBC’s nu echt DOT-proof zijn, weten we pas over een paar 
maanden. Als het niet zo is, zal dat in ieder geval niet liggen aan de zorgvuldigheid van de voor-
bereiding in de meeste instellingen. Het belangrijkste is dat ze ervan doordrongen zijn dat de 
registratie die zij plegen zorgvuldiger en diepgaander moet zijn dan ooit tevoren.
 

 

INTERVIEW  jEroEn SchEnK

D
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Een ander voorbeeld geldt de dure geneesmiddelen 
die voor oncologische behandeling kunnen worden 
voorgeschreven. Die werden tot vorig jaar op nacalculatie 
in het functionele budget berekend, maar worden nu 
meegerekend in het DOT-product. Schenk legt uit: 
“Dit vraagt om een afgeleide “add-on” die vroegtijdig 
gedeclareerd moet worden. Hiervoor is naadloos 
contact met de apotheek vereist, om dit wekelijks te 
kunnen doen. En het blijkt nogal eens een probleem 
om dit binnen het ziekenhuisinformatiesysteem op de 
juiste plek te laten landen. Beide partijen – de afdeling 
oncologie én de apotheek – moeten daar nog een slag 
in maken.”

voorDElEn PaS oP tErMijn

In eerste instantie wordt het registratiewerk voor de 
ziekenhuizen en ZBC’s  met DOT zeker niet eenvoudiger, 
waarschuwt Schenk. “Op dit moment zijn ze juist alleen 
maar bezig de registratie uit te breiden”, zegt hij. 
“Vooral de grote ziekenhuizen voelen wel de inkrimping 
van 30.000 DBC’s naar 3.000 productgroepen. Maar de 
kleinere ziekenhuizen – die lang niet alle verrichtingen 
deden waarvoor tot dit jaar een DBC gold – hebben veel 
minder voordeel van die beperking.
En daar staat, zoals ik al stelde, wel tegenover dat ze 
veel nauwkeuriger moeten gaan registreren.”
Zal DOT uiteindelijk wel voordelen bieden? Dat zal per 
instelling verschillen, denkt Schenk. 
Hij legt uit: “Een aanbieder die zijn bronregistratie al op 
orde heeft, zal zijn administratieve last uiteindelijk zien 
afnemen. Maar tot scherpere inkooponderhandelingen 
leidt de systematiek op dit moment nog niet. En dat kan 
ook niet zo lang in de groei van het aanbod een plafond 
is ingebouwd waardoor de marktwerking er grotendeels 

uitgeslagen wordt.” Het uiteindelijke voordeel moet  
zijn dat transparantie ontstaat over de vraag hoe de 
zorg wordt geleverd. Het feit dat er minder zorggroepen 
zijn, moet ertoe leiden dat dit op zorgeenheidniveau 
duidelijk wordt. “Je hoeft als zorgaanbieder dus minder 
keuzes te maken”, zegt Schenk. “En aan de afleiding 
heb je geen werk, want die geschiedt extern door de 
Grouper. Maar voordat het zover is, zullen de extra 
controlestappen die worden gezet alleen maar zorgen  
voor een verzwaring van de administratieve last. 
Maar ik geloof op zich wel in de plausibiliteit van het 
geschetste voordeel dat meer inzicht in het proces 
ontstaat, zodat daarin verbeterstappen kunnen worden 
gezet. Dat procesinzicht was in de DBC-systematiek echt 
een grijs gebied. En door de nieuwe systematiek moet 
de beloning van de medisch specialisten ook realistischer 
worden.”

in DE zoMEr wEtEn wE MEEr

Inmiddels ligt de introductie van DOT enkele maanden 
achter ons. Zijn de ziekenhuizen nu ook echt DOT-proof? 
Volgens Schenk is dat een definitiekwestie.
“Het heeft niet alleen met ICT en processen te maken”, 
verduidelijkt hij, “maar ook met communicatie en 
opleiding. De ICT-registratie hebben ze wel op orde. 
Nu is de vraag of elke softwareleverancier aan de zijde 
van de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars klaar is 
voor de volgende stap van facturering en het versturen 
van informatie naar de Grouper. Op het moment van 
schrijven van deze tekst weten we nog niet wat in de 
eerste registraties de uitval is. Pas als we die informatie 
hebben, weten we wat de kwaliteit van de registratie 
echt is. Ziekenhuizen weten dus pas in juli of augustus of 
ze écht DOT-proof zijn. Voor grotere ziekenhuizen is het 
scala aan zorgproducten groter en is de zaak complexer. 
En dus is voor hen ook het antwoord nog moeilijker te 
geven. Ook weten we nog niet wat de effectiviteit van de 
opleidingen is geweest en hoe goed de communicatie 
over DOT was.”
ZBC’s hebben veel minder producten, zeker als ze 
gespecialiseerd zijn in hun behandelaanbod. Het proces 
was bij hen dan ook eenvoudiger voor te bereiden, 

“tot scHerPere 
inkooPonderHandelingen

leidt de systeMatiek oP 
MoMent nog niet”
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“ziekenHuizen 
Weten Pas in

juli oF augustus 
oF ze écHt

 dot-ProoF zijn”
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stelt Schenk. Dat geldt zowel voor de implementatie 
van DOT in de ICT-systemen als voor de opleiding en 
communicatie. 

gEbruiKMaKEn van ExtErnE KEnniS

Hoewel de meeste zorgaanbieders wel een of twee 
mensen in huis hebben met specifieke kennis van de 
wet- en regelgeving, beschikken ze niet allemaal in de 
breedte over voldoende mensen in huis met kennis van 
wat DOT voor hen gaat betekenen. “Zo’n grootschalige 
implementatie moet je echt projectmatig aanpakken”, 
zegt Schenk. “En als je daarvoor niet de mensen in huis 
hebt, moet je die inhuren. De meeste zorgaanbieders 
hebben het laatste gedaan. Begrijpelijk, want de piek 
om zo’n proces te organiseren is erg hoog en haal die 
dan maar eens uit je bestaande voorzieningen. 
Je wilt er ook geen mensen voor aannemen, daarom is 
het logisch dat je ze voor de duur van de projectperiode 
inhuurt. Maar er zijn ook nu nog wel instellingen die 
bezig zijn met het proces, en die dus binnenkort gaan 
ondervinden welke nadelige financiële gevolgen dit voor 
hen gaat hebben. Dat zijn dan ZBC’s, de ziekenhuizen 
zijn echt wel op tijd begonnen. 
NVZ vereniging van ziekenhuizen heeft daarin een rol 
gespeeld door informatie voor ze te verzamelen en met 
ze te delen en door als discussiepartner op te treden voor 
de Nederlandse Zorgautoriteit en DBC Onderhoud.”
Cure4 is als externe partij ingehuurd door veel 
ziekenhuizen en ZBC’s om het DOT-traject te begeleiden. 
“We beschikken over een eigen DOT-kennisgroep die 
alle kennis over de wet- en regelgeving heeft opgebouwd 
en al deze kennis heeft gedeeld met de projectmensen 
die we naar de ziekenhuizen en ZBC’s stuurden”, vertelt 
Schenk. “Dat was in het korte tijdbestek dat ons ter 
beschikking stond echt wel nodig. En die kennis was 
er bij veel van de zorgaanbieders niet, of in ieder geval 
niet op dat niveau. Niet dat het werk daarmee voor 
onze projectmensen echt eenvoudig was trouwens, 
want je moet echt vanaf de minimale bronregistratie 
kunnen doordenken tot de uiteindelijke inning van 
de gelden. In dat proces hangt alles met alles samen. 
En onze projectmensen hadden ook de opdracht hun 

kennis te delen met de mensen binnen de organisatie, 
om te voorkomen dat daar na hun vertrek direct weer 
een kennisgat zou vallen. De interne mensen moesten 
worden onderwezen om de taken vervolgens te kunnen 
overnemen en het verder zelf te kunnen.” ■

 
ovEr curE4

Cure4 ondersteunt de financiële processen en  

optimaliseert de bedrijfsvoering van organisaties  

en instellingen binnen alle deelsectoren in de 

gezondheidszorg. Met de bedrijfsonderdelen 

Cure4Finance en Cure4Projects worden startende 

en gevestigde instellingen met innovatieve finan-

cieel-administratieve en bedrijfskundige diensten 

ondersteund. Bij tal van zorginstellingen voert  

Cure4 opdrachten en projecten uit op het gebied 

van wet- en regelgeving en nieuwe ontwikkelingen 

in de zorg. Kernwaarden zijn optimale processen, 

financiële gedegenheid en hoogwaardige én effi- 

ciënte zorg voor nu en in de toekomst. 

De consultants en medewerkers hebben grote 

expertise op het gebied van:  

l   Bedrijfsvoering en Optimalisatie van 

     zorg- en  ondersteunende processen

     Zorgpaden, Leanoplossingen, ICT, DOT, 

     Kwaliteit, Bronregistratie, Zorgcontractering,     

      e-health
l   Financiële administratie en Finance & Control. 

      Financial Control, Business Control, 

     Outsourcing, Interim Financials, Management-  

     rapportages

inForMatiE

Voor informatie kunt u contact opnemen met  Jeroen 

Schenk (managing partner) op telefoonnummer 

030 607 02 01 of via info@cure4.nl
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Voor uiteenlopende zorgorganisaties neemt Diago al 

ruim 15 jaar de zorgen rondom ICT uit handen.

Onze ICT-dienstverlening hebben we het afgelopen jaar 

onze dienstverlening uitgebreid met ‘Cloud Services’. 

Deze diensten worden tegen een maandelijks vaste 

prijs per gebruiker geleverd en kunnen volledig op uw 

wensen worden afgestemd. Hierbij werken we nauw met  

Medicore samen, zodat de Cloud volledig afgestemd op 

het gebruik van het Medicore EPD. 

Onze Cloud Services in het kort: vaste prijs per maand,  

uitermate flexibel en schaalbaar. Uw eenmalige invester-

ingen voor het upgraden van uw IT-omgeving behoren 

in het vervolg tot het verleden. 

Met Cloud Services worden uw ICT-uitgaven transparant 

en voorspelbaar, zodat u zich weer kunt bezighouden 

met uw eigen core-business! Kijk voor meer informatie 

over onze mogelijkheden voor de zorg op www.diago.nl 

Volledige 
cloud-oplossingen voor uw 

kantoorautomatisering 
vanaf € 57,50
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en typisch kenmerk van de zorg is dat veel 
medewerkers daarin parttime werken. “Dit kan 
het optimaal inzetten van deze mensen, maar 

ook van de ruimten waarin ze werken en de materialen 
die zij gebruiken erg lastig maken”, zegt Richard Hilverts, 
operationeel directeur van zorgaanbieder Vitaalpunt. 

Dit zelfstandig behandelcentrum is gespecialiseerd in 
eerste- en tweedelijns zorgtrajecten voor mensen met 
geestelijke gezondheidsklachten en chronische pijn. 
“Als je tien parttime behandelaren hebt, dan kan het 
voorkomen dat ze allemaal op dinsdag aanwezig zijn 
en dat je dus een probleem hebt om ze allemaal een 
werkplek te bieden en gebruik te laten maken van de 

beschikbare hulpmiddelen, en dat er op woensdag bijna 
niemand is. Daarnaast maakt multidisciplinair werken het 
tot een uitdaging om voor je patiënten te zorgen dat ze 
op één dag door alle betrokken behandelaren kunnen 
worden gezien en alle onderzoeken kunnen doorlopen 
die voor hen nodig zijn. Nu zijn de kamers in de somatiek 
natuurlijk veel duurder dan in de GGz – wij hebben geen 
MRI-apparatuur en snijden niet in patiënten – dus het 
is voor ons wat minder kostbaar om overcapaciteit te 
hebben zodat we pieken kunnen opvangen. 
Maar we hebben wel te maken met langdurige 
zorgtrajecten die deels geprotocolleerd zijn en die dus 
vereisen dat je agendaplanning voor enkele maanden 
vooruit is geregeld.”

DE zorgvraag van DE Patiënt KEnnEn

Strakke agendaplanning voor de medewerkers in 
Vitaalpunt is dus geen sinecure. Maar strakke planning 
van de patiëntenzorg in een somatische instelling is 
dat evenmin, zo blijkt uit het verhaal van Karel Nicolas, 

“EvEn” DE agEnDa’S oP ElKaar 
aFStEMMEn

PLANNING IN DE SOMATISCHE ZORG VERSUS DE GGz

Resource- en agendaplanning in de zorg, ga er maar aanstaan. Medewerkers die parttime werken, 
behandelkamers die op maandag overboekt worden en op dinsdag leeg staan. Patiënten van wie je 
voorafgaand aan het eerste bezoek niets weet, maar die je wel zo effectief en efficiënt mogelijk wilt 
helpen. Niet alleen om de patiënt ter wille te zijn, maar ook om je eigen bedrijfsproces te kunnen 
optimaliseren. Zorgaanbieders zijn kortom op zoek naar de optimale digitale ondersteuning.

INTERVIEW  richarD hilvErtS

“ik verWacHt 
vooral 

Flexibiliteit”

E
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“je Hebt
een 

intelligent 
systeeM
 nodig”

Richard Hilverts
operationeel 

directeur vitaalpunt
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economisch directeur van Orthopedium, een zelfstandig 
behandelcentrum voor orthopedische zorg. 
Hij vertelt: “Als je de logistiek in je organisatie wilt 
optimaliseren, moet je de zorgvraag van je patiënten 
onderscheiden zodat je die gericht kunt managen. 
Komt iemand voor een polibezoek, dan wil je weten 
voor welk zorgpad hij komt. En komt iemand voor een 
eerste bezoek, dan wil je een inschatting kunnen maken 
voor welk zorgpad hij in aanmerking zal komen.

Wat heeft de huisarts of fysiotherapeut geconstateerd? 
Wat is de voorgeschiedenis van de patiënt? Is er een 
eventuele functie- en pijnscore? Komt de patiënt voor 
een eerste consult of voor een vervolg? Welke beperking 
heeft hij? Is hij al elders behandeld? Je wilt weten hoeveel 
tijd in de spreekkamer nodig is en hoeveel onderzoek 
en vervolgonderzoek voor die patiënt nodig is. Je kunt 
antwoord krijgen op je vragen door voorafgaand aan 
het eerste consult telefonisch vragen te stellen aan de 
patiënt. Het voordeel is dat je je dan meteen een beeld 
van die patiënt kunt vormen en dat je hem dus meteen 
aan de juiste behandelaar kunt koppelen. 
Maar het nadeel is dat je op die manier op maandag-
ochtend zes telefonistes nodig hebt en dat het dan toch 
nog kan voorkomen dat iemand heel lang in de wacht 
hangt voordat hij geholpen wordt, en dat die telefonistes 
op andere momenten gedurende de week niets zitten te 
doen. Je wilt dus als zorgaanbieder liever die informatie 
digitaal uitvragen bij de patiënt voordat die voor het 
eerst bij je komt. Maar dan heb je wel een intelligent 
systeem nodig, bijvoorbeeld om te voorkomen dat 
een patiënt met een schouderklacht terechtkomt in de 
behandelkamer van een behandelaar die alleen knieën 
doet. Er moet dus een concrete verwijzing zijn en de 

urgentie moet helder zijn. Patiënten zullen snel geneigd 
zijn om “ja” in te vullen bij de vraag of ze verwezen zijn 
door een huisarts of fysiotherapeut, om maar een afspraak 
te kunnen maken. Je wilt huisartsen en fysiotherapeuten 
niet iedere keer achteraf confronteren met een verzoek 
voor een verwijzing. Verder moet de patiënt de garantie 
hebben dat de privacy die je hem biedt goed geborgd is.” 

StEvigE vErwachtingEn

Zorgaanbieders verwachten dus wel wat van aanbieders 
van systemen voor resource- en agendaplanning.
“Ik verwacht vooral flexibiliteit”, zegt Nicolas, die de 
software voor elektronische afsprakenplanning voor 
het einde van dit jaar ingevoerd wil hebben. “En ik 
verwacht dat zo’n aanbieder groot genoeg is om 
stabiliteit te kunnen bieden en om voldoende kennis 
te kunnen opbouwen om een partner te kunnen zijn 
in het toewerken naar de optimale oplossing. Er zijn 
aanbieders genoeg in de markt die een leuke toepassing 
bedacht hebben, maar je hebt vervolgens ook nog de 
slagkracht nodig om van daar uit verder te ontwikkelen. 
Want hoe meer mogelijk wordt met software, hoe meer 
nieuwe vragen zich aandienen bij de gebruiker daarvan. 
Daarop moet zo’n bedrijf kunnen inspelen. 
En ik wil ook dat die aanbieder de koppeling met ons 
EPD kan bewerkstelligen. Zo’n elektronische agenda 
moet immers aansluiten op je eigen patiëntensysteem. 
Want hoe meer koppelingen je moet maken, hoe 
kwetsbaarder je oplossing wordt. Misschien is het een 
beperking dat dit je er soms toe verplicht steeds weer 
zaken te doen met dezelfde aanbieder, maar dat is ook 
een beperking van het risico.”

MEErwaarDE

Hilverts is ervan overtuigd dat werken met een 
elektronische agenda, in zijn geval primair voor 
resourceplanning, meerwaarde heeft. “Het betekent dat 
je alle agenda’s op één plaats en op alle plaatsen in je 
organisatie beschikbaar hebt”, zegt hij.
“Je kunt de agenda’s van je medewerkers dus sneller op 
elkaar afstemmen ten behoeve van efficiency voor de 
patiënt. En je kunt makkelijker controleren en schuiven 

“als je de logistiek Wilt 
oPtiMaliseren, Moet je de 
zorgvraag van  Patiënten 

onderscHeiden”
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met afspraken, zonder dat er fouten insluipen door 
overschrijven of schrappen. Bovendien kun je in een 
elektronische agenda verschillende ingangen kiezen, 
bijvoorbeeld de behandelaar, de organisatie, de patiënt 
of bepaalde materialen. Je ziet bijvoorbeeld in een 
oogopslag op welke dag en tijd het neuropsychologisch 
testmateriaal beschikbaar is dat je voor een patiënt 
nodig hebt.”
Maar wat Hilverts wil, is nog niet helemaal beschikbaar. 
“Je zou willen dat een applicatie zo slim is dat hij meer 
beslissingsondersteuning biedt”, zegt hij.
“Neem bijvoorbeeld een patiënt die voor een 
traject rondom depressie komt en voor wie we een 
behandelprotocol willen uitstippelen. Ideaal zou dan zijn 
dat de software dit traject plant en er de juiste psychiater 
en andere behandelaren bij zoekt. Binnen de software 
die ik tot nu toe gezien heb, is dat echter nog een stap te 
ver: het lukt nog niet om een heel traject uit te stippelen 
voor pakweg twintig weken. Dus doen wij dat toch nog 
maar handmatig, want deels software ondersteund en 
deels handmatig is ook niet effectief.”

hanD in EigEn boEzEM

Hilverts merkt dat de leveranciers zijn vraag begrijpen  
en ook bereid zijn mee te denken over een oplossing. 
“Ik denk niet dat wij het onmogelijke willen”, zegt hij. 
“Vanuit de logistieke branche heb ik ERP-pakketten 
gezien die in mijn optiek precies bieden wat mij voor ogen 
staat. De logistieke sector is gewoon een stap verder 
wat dit betreft dan de zorg. Maar ik weet tegelijkertijd 
ook dat het complex is. Van een leverancier verwacht ik 
dat hij die complexiteit onderkent.”
Hilverts is echter ook bereid de hand in eigen boezem 
te steken. Hij zegt: “Kenmerk van de zorg binnen 
ons domein is dat we aan de ene kant steeds meer 
geprotocolleerd gaan werken, dus planbaar, en dat we 
tegelijkertijd zeggen dat we iedere patiënt maatwerk 
willen bieden. Dat laatste maakt geautomatiseerd 
plannen gecompliceerd. We moeten dus als aanbieders 
ook nadenken over de vraag wat we nu eigenlijk willen. 
En we moeten bereid zijn onze verwachtingen bij te 
stellen naarmate we meer maatwerk willen leveren.” ■

Karel Nicolas
economisch directeur 

orthopedium
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et ziet er heel gemakkelijk uit en dat is het ook. 
Wie kijkt op de website van zorgaanbieder 
Annatommie (www.annatommie.nl) ziet rechts 

de banner ‘Maak direct een afspraak’. Je kunt kiezen voor 
de behandeling die je nodig hebt, voor de vestiging die 
het dichtst bij je huis is en voor de dag die je het best 
uitkomt. Kies je bijvoorbeeld voor orthopedie, dan krijg je 
te lezen dat je voor spoedafspraken of losse diagnostiek 
alleen telefonisch een afspraak kunt maken, maar dat je 
voor overige zorg – mits je beschikt over een verwijsbrief 
van de huis- of bedrijfsarts – direct zelf je afspraak kunt 
inboeken. Selecteer je de datum van je voorkeur, dan zie 
je direct welke tijdstippen op die dag nog open zijn. 
Je klikt dan op de gewenste tijd, voert je gegevens in en 
drukt op verzenden. That’s all. De afspraakbevestiging 
rolt meteen je inbox binnen en vertelt je waaraan je 
allemaal moet denken als je langskomt. 
Een andere zorgaanbieder, VisionClinics (www.
visionclinics.nl) gebruikt de mogelijkheid van online 
afspraken maken voor mensen die een quicktest willen 
om op basis van een onderzoek in twintig minuten te 
weten of ze geschikt zijn voor een ooglaserbehandeling 
en niet langer een bril hoeven te dragen. 
Je ziet meteen op welke datum de eerste afspraak-

mogelijkheid is en kunt ook hier de tijd van je voorkeur 
invullen. De beschikbaarheidsinformatie wordt live opge- 
haald uit de agenda van de instelling. 

DuiDElijKE voorDElEn

Beide zorgaanbieders maken gebruik van de afspraak-
module van Medgids. “En de belangstelling hiervoor 
groeit sterk”, zegt Sven Pippel, die verantwoordelijk is 
voor de opzet ervan. “Niet alleen vanuit zelfstandige 
behandelcentra, maar ook vanuit afdelingen van 
ziekenhuizen, GGz- instelling, praktijken en andere 
zorgaanbieders. Die zorgaanbieders geven hiermee 
antwoord op een behoefte die de patiënt in steeds 
sterkere mate heeft. De moderne zorgconsument wil zelf 
aan het roer staan in de vormgeving van het zorgproces. 
Zelf online afspraken kunnen inplannen past daar 
precies bij. Daarnaast is het interessant de patiënt online 
medische informatie te laten aanleveren. 
Ook dit geeft de patiënt het gevoel dat hij zelf een actieve 
bijdrage levert aan zijn zorgproces. Bovendien kan 
hiermee een aanzienlijke efficiencywinst worden bereikt. 
En het levert een bijdrage aan klantvriendelijkheid. 
Veel ziekenhuisafdelingen hebben te kampen met een 
beperkte telefonische bereikbaarheid.

Patiënt iS onDErDEEl van hEt ProcES
KLIK EN KLAAR: MEDGIDS LAAT DE PATIëNT ZELF ZIJN AFSPRAAK INBOEKEN

Zorgaanbieders moeten nog wennen aan de mogelijkheid de patiënt zelf online zijn afspraak te 
laten inboeken. Maar ze zien wel dat de patiënt – al lang gewend aan internet – meerwaarde in deze 
mogelijkheid ziet. Medgids biedt de software waarmee zorgaanbieders de patiënt op dit punt kan 
bieden wat hij wenst.

INTERVIEW  SvEn PiPPEl

h
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 “toePassing van de Module betekent 
dat je als zorgaanbieder bePaalde 
staPPen van de bedrijFsProcessen 

naar buiten brengt”
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Online afspraken inzetten verbetert de bereikbaarheid 
en toegankelijkheid van die afdelingen” Het is alleen 
wel een aspect van de bedrijfsvoering dat een 
zorgaanbieder zorgvuldig moet vormgeven. Pippel legt 
uit: “Wij brengen het niet op de markt als een soort 
supermarktproduct dat we naar binnen schuiven in een 
organisatie, want toepassing van de module betekent 
dat je als zorgaanbieder bepaalde stappen van de 
bedrijfsprocessen naar buiten brengt. 

Dat is ingrijpend, zeker als het om een grotere instelling 
gaat. Het is cruciaal dat de klant snapt wat er van hem 
wordt verwacht. Er zijn vaak veel afdelingen zoals ICT, 
communicatie en poli’s bij betrokken en die begeleiden 
we hiermee om te gaan. Bovendien vereist het dat je als 
zorgaanbieder met een elektronische agenda werkt, en 
dat doet nog niet iedereen. Maar als ze dat doen, zijn 
de voordelen al snel duidelijk. Je laat de patiënt of cliënt 
een deel van het werk doen dat je tot die tijd zelf deed. 
En mensen vinden het prettig om hun afspraak zelf te 
kunnen inplannen, want dat geeft hen het idee dat ze 
het proces kunnen sturen.”

DE Patiënt iS Er Klaar voor

Zijn patiënten hier klaar voor? Dat ligt wel voor de hand, 
als je bedenkt dat Nederlanders de meest actieve social 
media gebruikers ter wereld zijn. Maar liefst 94 procent 
van de Nederlandse huishoudens is aangesloten op 
internet, negen miljoen mensen kopen regelmatig 
via internet en 60 procent bankiert online. “We zijn 
inmiddels dus aardig gewend aan internetgebruik”, zegt 
Pippel. “En dat geldt ook voor de gezondheidszorg. 
Nu al vergelijkt en kiest dertig procent zijn eigen arts 

op basis van internetinformatie en 57 procent deelt 
zijn ervaring in de zorg met anderen. Bovendien gaat 
zelfs al 94 procent van de patiënten via Google op zoek 
naar informatie voordat hij zelfs maar bij de arts in de 
wachtkamer komt.” 

De patiënt is er dus klaar voor om ook via internet zijn 
afspraak in te plannen met een zorgaanbieder, wil Pippel 
maar zeggen. En het meest treffende voorbeeld hiervan 
hoorde hij van zorgaanbieder Annatommie. Toen een man 
van in de tachtig aan de balie de vraag kreeg wanneer 
hij wilde terugkomen voor zijn volgende afspraak, 
haalde hij zijn iPhone tevoorschijn om zijn agenda open 
te slaan. “De zorg loopt niet voorop in het benutten 
van internet voor het faciliteren van bedrijfsprocessen, 
maar de patiënt verwacht inmiddels niet anders meer”, 
zegt Pippel. “Natuurlijk speelt leeftijd hierin een rol en 
misschien is deze oudere man een uitzondering. 
Maar in ieder geval is onder de groep vijftig- tot 
zestigjarigen de internetpenetratie maar nét lager dan 
onder de leeftijdsgroepen daaronder.”

DE bEhoEFtE groEit

Hugo Hendrikx, student business informatics aan de 
Universiteit Utrecht, verrichtte voor zijn afstudeerscriptie 
behoefteonderzoek naar online tools in de zorg. Hieruit 
bleek dat de behoefte aan medische informatie over 
aandoeningen en behandelmogelijkheden met 65 pro- 
cent bovenaan stond bij patiënten. 

“nu al vergelijkt en kiest 
30 % zijn eigen arts oP basis 

van internetinForMatie 
en 57 % deelt zijn ervaring 

in de zorg Met anderen”

1. Uitkomsten behoeftenonderzoek online tools in de zorg   

1e plaats: medische informatie aandoeningen 
en behandelingen: 65%
 Gedeelde 2e plaats: recepten aanvragen 
en online afspraken maken: 55% 
(Hugo Hendrikx, business informatics, universiteit utrecht)

2. Ik wil online afspraken kunnen maken met:  

     a.  Huisarts 67%
     b. Tandarts 26%
     c.  Fysiotherapeut 6%

(cijfers gezondheidsbeurs 2012)
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Maar op een gedeelde tweede plaats (beide 55 procent) 
stonden de behoefte aan het aanvragen van recepten en 
het maken van de online afspraken module. Voorop voor 
de patiënt staat de behoefte om online afspraken te maken 
met de huisarts (67 procent), gevolgd door de tandarts 
(26 procent). En het ligt voor de hand dat die behoefte 
zich vanzelf zal uitbreiden naar andere zorgaanbieders. 
Annatommie en VisionClinics zijn daarvan illustratieve 
voorbeelden. “Een vooraanstaand ziekenhuis in Den Haag 
is het eerste ziekenhuis dat gebruik gaat maken van online 
afspraken”, geeft Pippel aan. “Essentieel voor het slagen 
hiervan is dat de patiënt precies weet waarvoor hij een 
afspraak maakt”, zegt hij. “Het vraagt om goede triage 
en routering: de zorgaanbieder moet goed met de 
software omgaan om te garanderen dat de patiënt op 
de juiste plaats terecht komt. Als het nog een stap te 
ver is om de tool voor het online afspraken inplannen al 
meteen voor de eerste afspraak te gebruiken, is het in 
ieder geval mogelijk om dit wel voor vervolgafspraken 
te doen. Misschien verklaart dit waarom je het systeem 
van online afspraken inboeken op dit moment nog 
sneller toegepast ziet worden bij de onverzekerde zorg. 
Deze groep zorgaanbieders werkt minder of niet met 
doorverwijzingen en er is in de meest directe zin sprake 
van verkoop aan de patiënt. Daarop is de communicatie 
ook al aangepast. De verzekerde zorg kan daarvan leren.” 

lErEn hElDEr tE coMMunicErEn

Het online afspraken maken legt ook een verant-
woordelijkheid bij de patiënt zelf. “Hij moet weten 
wat hij zoekt en waar hij het best terecht kan om dat 

te krijgen”, erkent Pippel. “Dit betekent wel dat de 
zorgaanbieder helder moet communiceren over wat 
hij te bieden heeft en dat schiet nog wel eens tekort. 
Als zorgaanbieders informatie bieden over wat ze voor 
patiënten kunnen betekenen, zie ik nog té vaak dat ze 
dit doen in een taal die voor de patiënt onvoldoende 
herkenbaar is. Als ik bijvoorbeeld zie dat een uroloog 
het in zijn communicatie over het woord ‘schede’ heeft, 
dan vraag ik mij af of hij beseft dat dit een term is die 
het merendeel van de vrouwen zelf nooit zal gebruiken. 
Een vertaalslag van artsentaal naar consumententaal is 
dus op zijn plaats.”
Samengevat moet een patiënt die online een afspraak 
wil maken antwoord krijgen op vier vragen: Wat heb 
ik nodig? Waar is dat te krijgen? Hoe goed is het? 
En: hoe snel kan het? Op de vraag hoe goed het 
aanbod is dat de patiënt vindt, geeft Medgids Online 
Afspraken geen antwoord. “Het inzichtelijk maken van 
de kwaliteit van zorg laten we aan anderen over”, zegt 
Pippel. “Onze focus is het inzichtelijk en laagdrempelig 
bereikbaar maken van het zorgaanbod. 
Online afspraken maken zal een steeds grotere rol gaan 
spelen in de gezondheidszorg, en Medgids bevindt 
zich in de voorhoede om dit mogelijk te maken op 
een manier die zowel voor de zorgaanbieder als de 
patiënt aantrekkelijk is. Medgids geeft zorginstellingen 
hiermee een instrument dat inspeelt op de wensen van 
de moderne zorgconsument en ook nog eens direct 
voordeel biedt voor de zorgaanbieders zelf.” ■

Medgids ontwikkelt kant en klare tools voor 
triage en routering, afspraken boeken, afspraken 
voorbereiden en effectmeting & klanttevredenheid.
Deze tools zijn koppelbaar met elk ZIS en EPD. 

Sinds de recente oplevering van de tools 
( januari 2012) is sprake van enorme belangstelling
vanuit klinieken, behandelcentra, GGz praktijken
en instellingen en ziekenhuizen. 

Medicore heeft besloten de online tools die 
door Medgids zijn ontwikkeld op te nemen in de 
communicatiemodules van het Medicore EPD. 
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ls een entrepreneur een naar buiten gerichte 
ondernemer is, alert op kansen en bedreig-
ingen, dan is Loek Winter een logische keus 

als bijzonder hoogleraar entrepreneurschap in de zorg. 
Winter – van huis uit gezondheidswetenschapper en 
radioloog – ergerde zich in die laatste functie aan de 
traagheid waarmee verbeteringen in de zorg kunnen 
worden doorgevoerd en besloot daarom uit de 
geneeskunde te stappen en het als zorgondernemer zelf 
anders te gaan doen. Hij zette het Diagnostisch Centrum 
Amsterdam op, en stampte vervolgens ook zulke centra 
uit de grond in Den Haag, Maastricht, Almere, Rotterdam 
en Leiden. Het feit dat hij vervolgens eigenaar werd van 
de IJsselmeerziekenhuizen, vormde de aanleiding tot 
uitgebreide media-aandacht. 
En hetzelfde gebeurde toen hij zich opwierp om de 
failliete stichting Zonnehuizen nieuw leven in te blazen. 
“In beide gevallen vond ik dat je een instelling met een zo 
rijke historie niet zomaar verloren kunt laten gaan”, zegt 
hij. “Zeker niet als er – met een juiste managementvisie 
– voldoende kansen liggen om het zorgaanbod te laten 
voortbestaan en zelfs een nieuwe kwaliteitsimpuls te 

geven. Slecht management is vaak een reden waarom 
zorginstellingen onderuit gaan. En gelet op de gevolgen 
van de stelselwijziging in de zorg van 2006 is het ook 
helemaal niet zo gek dat dit juist de laatste jaren meer in 
het nieuws komt. Het nieuwe zorgstelsel vraagt om een 
andere manier van leidinggeven. Het is nu niet meer de 
overheid die alles bepaalt voor de zorgaanbieder, het 
is de zorgaanbieder zelf die met zijn medewerkers zijn 
marktkansen creëert. En dat vraagt niet om het type 
bestuurders dat in het oude zorgstelsel uitstekend kon 
functioneren, maar om een nieuw type bestuurder: de 
maatschappelijk ondernemer.”

PrivatE invEStEErDErS

Gevraagd of hij zichzelf als exponent van dit type ziet, 
zegt hij: “Ik denk het wel. Ik zie kansen om markt te 
creëren of te vergroten en die neem ik. Maar ik doe 
dat wel in de zorg, waar – terecht overigens – wetten 
en regels gelden die ervoor zorgen dat je niet even de 
snelle winst kunt pakken en dan weer iets anders kunt 
gaan doen. Als het me om het geld te doen was, had 
ik wel een andere sector gevonden om in te investeren. 

zorg En onDErnEMEn KunnEn
 PriMa SaMEngaan

Communicatie en het delen van actuele patiëntgegevens vormen een essentieel onderdeel van 
ondernemerschap in de zorg, stelt zorgondernemer Loek Winter. En nu het kabinet de weg vrijmaakt 
voor private investeerders in de zorg, zal de roep om ondernemerschap van zorgbestuurders snel 
toenemen, verwacht hij. 

INTERVIEW  loEK wintEr

a
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nu vrijWel alle MediscHe 

verricHtingen aan, Maar Het is 
natuurlijk niet vol te Houden”
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Van de zorg wordt niemand snel rijk.” Ook niet als 
private investeerders in die zorg ruim baan krijgen, 
zoals minister Edith Schippers van VWS, gesteund door 
een Kamermeerderheid, wil? “Nee”, zegt Winter, “ook 
dan niet. De minister stelt duidelijke condities aan de 
mogelijkheid om winst uit te keren in de zorg en dat is 
ook terecht. 
Je kunt patiënten niet confronteren met de gevolgen 
van het feit dat een investeerder iets na verloop van tijd 
niet meer interessant vindt en dus de stekker er uit trekt. 
De kwaliteit van de zorg moet gewaarborgd blijven. 

Maar dit neemt niet weg dat dit nieuwe element 
van private investering de roep om maatschappelijk 
ondernemerschap in de zorg alleen nog maar versterkt. 
Want als je buurman de mogelijkheden hiervan wel goed 
benut en jij doet dat met jouw eigen zorginstelling niet, 
dan creëer je tóch een probleem voor jezelf.”

concEntrErEn oP wat jE goED DoEt

Kern van dit ondernemerschap in de zorg is volgens 
Winter weten waar je goed in bent en je ook daartoe 
beperken. Hij legt uit: “Alle ziekenhuizen bieden nu vrijwel 
alle medische verrichtingen aan, maar het is natuurlijk 
niet vol te houden dat ze ook echt in dat hele aanbod 
even goed zijn. Het is dan ook een goede ontwikkeling 
dat nu het debat wordt gevoerd over concentratie van 
ziekenhuisfuncties op basis van de kwaliteit van medische 
verrichtingen, bij voorkeur gedefinieerd op basis van de 
uitkomst van de behandeling. Het gaat er immers om 
wat de patiënt aan die behandeling heeft gehad. 
Kan hij weer lopen, sporten en werken? Is hij weer 
pijnvrij? Heeft hij volledig functieherstel? De uitkomst 
van die behandeling is in het ene ziekenhuis beter dan 

in het andere, dus is het logisch dat niet ieder ziekenhuis 
die behandeling blijft aanbieden. Maar het is natuurlijk 
niet de bedoeling het aanbod teveel te beperken. 
Enerzijds omdat dan grote aantallen patiënten te 
ver zouden moeten reizen, anderzijds omdat de 
overblijvende ziekenhuizen het aanbod dan niet meer 
zouden aankunnen.” Hoe dan verder? Winter ziet in 
dit kader heel veel mogelijkheden voor het model dat 
hij zelf de medical mall noemt. “Je ziet nu al dat een 
aantal medisch specialisten elkaar opzoekt en binnen 
de zelfstandige setting van een ZBC gaat samenwerken. 
Naar mijn idee is die aanpak goed te combineren met 
datgene wat in de toekomst nog vanuit het ziekenhuis 
blijft worden geboden. Je krijgt dan dus onder één dak 
een combinatie van de klassieke ziekenhuiszorg – denk 
bijvoorbeeld aan verloskunde en spoedeisende hulp – 
en kleine, gespecialiseerde focusklinieken. Die laatste 
richten zich uitsluitend op de ene behandeling waarin 
ze excelleren, zoals oogheelkunde, dermatologie of 
orthopedie. Voor de patiënt betekent dit dat hij alle 
intramurale medisch-specialistische zorg onder één dak 
bij elkaar heeft en dat hij voor alle elementen daarvan 
verzekerd is van de beste kwaliteit. Bovendien is er 
een integraal zorgaanbod en hoeft de patiënt dus niet 
voor de ene kwaal naar de ene zorgaanbieder en voor 
de andere naar een kliniek tien kilometer verderop. 
Op basis van berekeningen van het CBS ben ik tot de 
conclusie gekomen dat dit een kostenbesparing van vier 
miljard euro kan opleveren. Dat moet een kabinet in het 
huidige tijdsgewricht toch als muziek in de oren klinken. 
Een beter argument om ondernemerschap in de zorg te 
faciliteren kan ik mij nauwelijks bedenken.”

Dichtbij alS hEt Kan

Winter is het eens met de opvatting van de minister 
dat de patiënt alleen naar een ziekenhuis of een ZBC 
toe moet voor zorg die niet in de eerste lijn kan worden 
geleverd. “Het is alleen betreurenswaardig dat ze in 
het licht hiervan niet meer doet om die eerste lijn te 
versterken”, zegt hij. “Haar geruzie met de huisartsen 
frustreert de ontwikkeling van substitutie van zorg van 
tweede naar eerste lijn. En die substitutie is hard nodig 

 “Het is de zorgaanbieder
die zelF Met zijn 

MedeWerkers zijn 
Marktkansen creëert”
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om de kostengroei in de gezondheidszorg in de hand 
te houden, nu die in steeds meer gevallen zorg voor 
chronische zieken begint te worden. Het systeem zou 
zo moeten functioneren dat de chronisch zieke zoveel 
mogelijk in de eerste lijn blijft voor de routinematige 
zorg die hij nodig heeft om zo optimaal mogelijk met 
zijn beperking te kunnen functioneren, dat hij naar een 
ziekenhuis of focuskliniek gaat als zijn medische toestand 
dit vereist, maar dat hij na zijn medische behandeling 
aldaar zo snel mogelijk weer teruggaat naar die eerste 
lijn. Die efficiënte – en in mijn ogen volkomen logische – 
doorstroming is nu echter nog ver te zoeken. Iedere zuil 
in de gezondheidszorg heeft uit financiële overwegingen 
nog veel te veel redenen om patiënten aan zich te blijven 
verbinden.”

coMMunicatiE onontbEErlijK

Maar zelfs al zou die financiële knoop worden ontward 
en zou het geld de patiënt volgen, dan nog is goede 
communicatie tussen zorgaanbieders onontbeerlijk om 
te zorgen dat alle aanbieders op de hoogte blijven van 
de laatste stand van zaken rondom de medische be-

handeling van de door het zorglandschap meanderende 
patiënt. “En daar ontbreekt natuurlijk ook nog wel het 
een en ander aan”, zegt Winter. 
“Ik heb met verbazing kennisgenomen van het enorme 
belang dat de Eerste Kamer hecht aan privacy van 
patiëntgegevens. Dat ze dat argument heeft gebruikt om 
de komst van het landelijk elektronisch patiëntendossier 
tegen te houden, vind ik onbegrijpelijk. 
Privacy is dood in deze tijd van Facebook, Twitter en 
LinkedIn. Het kan mensen echt niet schelen wat anderen 
van hen weten. Bovendien laat internetbankieren zien 
hoe veilig we met gevoelige informatie kunnen omgaan. 
Het privacyvraagstuk hoort ondergeschikt te zijn aan de 
uitwisselbaarheid van relevante patiëntgegevens. 
Als ik op straat in elkaar zak, vind ik het belangrijker 
dat ik er levend en zonder restschade vanaf kom dan 
dat iemand mijn sofinummer of mijn medische historie 
te weten komt. Maar ook communicatie en het delen 
van actuele patiëntgegevens vormen een wezenlijk 
aspect van ondernemerschap. Ik ga er dus van uit dat 
ondernemers in de zorg ook op dit gebied met een 
efficiënte oplossing zullen komen.” ■

 “ik ben tot de conclusie gekoMen dat 
dit een kostenbesParing van vier Miljard 

euro kan oPleveren. dat Moet een 
kabinet in Het Huidige tijdsgeWricHt 
tocH als Muziek in de oren klinken”
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en EPD voor medisch specialisten is één ding, 
maar een EPD voor oogartsen is toch echt wel 
weer wat anders. Of tenminste: zou dat horen 

te zijn. Moeten oogartsen het doen met het EPD dat 
het ziekenhuis voor alle medisch specialisten inzet, 
dan is dat lastig, stelt oogarts Hans Scheenloop van 
Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. En hij weet waarover hij 
spreekt. ‘Het is uit bedrijfskundig oogpunt logisch dat 
ziekenhuizen voor alle medisch specialisten willen werken 
met één EPD’, zegt hij. ‘Voor de meesten van hen werkt 
dit ook. Internisten en algemeen chirurgen bijvoorbeeld 
gebruiken faciliteiten die de meeste medisch specialisten 
gebruiken en die ook gemakkelijk uit het EPD te halen 
zijn. Op basis van zo’n generiek EPD kunnen bijvoorbeeld 
heel eenvoudig brieven worden gegenereerd en het is 
ook ideaal als de röntgen gedigitaliseerd is. 
Maar oogheelkunde valt er een beetje buiten omdat het 
een redelijk op zichzelf staand vakgebied is. Bovendien 
is het een vakgebied waarin we veel metingen aan het 
oog van de patiënt verrichten en als we zo’n meting 
verrichten is het natuurlijk aantrekkelijk als het resultaat 
daarvan direct in het systeem wordt verwerkt. Het kost 

veel tijd om al die getallen handmatig in te voeren en 
bovendien ligt bij deze manier van werken altijd de 
menselijke fout op de loer. Wat ook heel specifiek is 
voor oogheelkunde, is dat we nogal eens even snel een 
tekeningetje maken om te laten zien waar in het oog 
zich het probleem voordoet. Je kunt daarvoor wel een 
tekenprogramma installeren, maar daar moet je dan 
weer wel mee leren omgaan. 
Kortom, we hebben als oogartsen het idee dat we ons 
teveel aan de ICT moeten aanpassen. Het zou juist 
andersom moeten zijn. We kunnen tot op zekere hoogte 
wel werken met een standaard EPD voor medisch 
specialisten, maar het kost ons tijdens een spreekuur 
relatief veel tijd om er alle informatie uit te halen die 
we nodig hebben voor de patiëntenzorg. Het heeft ons 
werk dus niet sneller gemaakt. ’

oP zoEK naar EEn EigEn EPD

Gelre ziekenhuizen had oog voor dit bezwaar van de 
afdeling oogheelkunde. Scheenloop: ‘Oogheelkunde 
is een financieel aantrekkelijk specialisme voor het 
ziekenhuis en dat gegeven zal zeker hebben geholpen 

gElrE ziEKEnhuizEn Slaat DE wEg in naar 
EEn SPEciFiEK ooghEElKunDig EPD

Oogheelkunde is een specialisme met een informatiebehoefte die afwijkt van de meeste andere medisch 
specialismen. Het is daarom aantrekkelijk voor de beroepsgroep om te kunnen werken met een EPD 
dat specifiek op hun situatie toegesneden is. Geen eenvoudige opgave, maar de oogartsen van Gelre 
ziekenhuizen gaan de uitdaging wel aan.

INTERVIEW  hanS SchEEnlooP

E
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”een ePd voor MediscH 
sPecialisten is één ding, Maar 

een ePd voor oogartsen is tocH 
ecHt Wel Weer Wat anders”
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om aandacht te krijgen voor onze specifieke eisen op 
het gebied van EPD-ontwikkeling. Enkele maanden 
geleden kregen we van het ziekenhuis toestemming om 
op zoek te gaan naar een specifiek oogheelkundig EPD. 
De kern van het programma van eisen dat we zojuist 
hebben opgesteld, is feitelijk in één simpel zinnetje 
samen te vatten: we willen er zo gemakkelijk mogelijk 
mee kunnen werken. Dit betekent dat waar mogelijk alle 
informatie gekoppeld moet zijn, dat het overzichtelijk 
moet zijn en dat de resultaten van metingen aan het 
oog van de patiënt automatisch in het systeem moeten 
kunnen worden verwerkt. 

Bovendien willen we kunnen werken met gemarkeerde 
velden zodat we snel informatie over geselecteerde 
deelonderwerpen uit het systeem kunnen halen. En 
we willen dat alarmpunten – bijvoorbeeld een allergie 
van een patiënt – in één oogopslag zichtbaar zijn. Voor 
ons vakgebied een tamelijk specifiek gegeven, want 
de meeste middelen die wij toedienen aan patiënten 
gebruiken andere specialismen niet.’

KEuzES MaKEn

Scheenloop merkt dat de aanbieders die hiervoor 
worden benaderd veelal geneigd zijn om te zeggen 
dat alles kan. ‘En dan begint het probleem’, zegt hij, 
‘want het moet goed kunnen communiceren met het 
ziekenhuis-EPD en het mag niet teveel maatwerk voor 
oogheelkunde zijn, want dat is financieel niet haalbaar. 
De opticiens hebben het wat dat betreft makkelijker, 
want die werken stand alone. Wij functioneren in een 
ziekenhuisomgeving en daarmee moeten we dus 
rekening houden. Dit betekent dat we moeten kiezen: 
willen we een volledig oogheelkundig EPD, of willen 
we ons in de informatievoorziening beperken tot de 

typisch oogheelkundige status en voor het overige 
gebruikmaken van het ziekenhuis-EPD? 
Het voordeel van het laatste is dat dit aansluit op de 
contacten met de verwijzers, zodat zij ons digitaal 
verwijsbrieven kunnen sturen en in onze agenda’s 
kunnen. Maar het nadeel is dat dit het moeilijk maakt 
om te samenwerken met andere ziekenhuizen, want dan 
wil je ook aansluiten op de systemen die zij gebruiken.’
En die samenwerking is op dit moment inderdaad aan 
de orde. Gelre ziekenhuizen is door andere ziekenhuizen 
gevraagd of het een rol wil spelen in de opzet van een 
regionaal oogzorg netwerk, omdat zij te kampen hebben 
met een gebrek aan oogartsen. Scheenloop legt uit:  
‘Er is op dit moment een tekort aan oogartsen in dit deel 
van het land, dus het is aantrekkelijk om een dergelijke 
vorm van samenwerking tot stand te brengen en als 
oogartsen flexibeler te gaan werken over meerdere 
ziekenhuizen heen. Maar dan is het wel prettig als je 
op die verschillende werkplekken met dezelfde ICT 
kunt werken. Niets is zo irritant als dat je het druk 
hebt met je spreekuur en niet weet hoe je digitaal 
een laboratoriumformulier moet aanvragen omdat de 
software op de plaats waar je bezig bent weer anders 
werkt dan in je eigen ziekenhuis.’
Deze discussie over samenwerking en over de mogelijke 
gevolgen hiervan op ICT-gebied speelt dus ook nog 
mee in de zoektocht naar een oogheelkundig EPD voor 
Gelre ziekenhuizen. Scheenloop: ‘Wij waren al met 
die zoektocht bezig toen de andere ziekenhuizen zich 
meldden met de vraag om samenwerking. Hun afdelingen 
oogheelkunde werken nog met papieren dossiervorming. 
Het is op dit moment nog te vroeg om te bepalen of zij 
mee kunnen in de ontwikkeling die wij op dit moment 
doormaken, maar een optie is dat natuurlijk wel. 
Het zou de samenwerking vereenvoudigen en het zou 
voor de afdelingen zelf een kwaliteitsslag betekenen.’

oPloSSing Door KoPPEling

Inmiddels is voor Scheenloop duidelijk dat er eigenlijk 
maar twee bedrijven zijn die in aanmerking komen om 
het oogheelkundig EPD te ontwikkelen. ‘We zijn een klein 
vakgebied en dus niet interessant voor de grote spelers’, 

“Met ons kleine
vakgebied zijn We 

niet interessant voor 
de grote sPelers”
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zegt hij. ‘Die twee zijn dus inderdaad kleinere partijen, 
die gelukkig wel allebei in staat zijn om de koppeling 
tot stand te brengen met het systeem van SAP dat hier 
in het ziekenhuis draait. De ene aanbieder is heel goed 
in de communicatie met andere zorgaanbieders, de 
andere biedt een echt oogheelkundig systeem, maar is 
vrij kostbaar en minder flexibel. Het is moeilijk kiezen, 
want wat wij willen is feitelijk nog niet beschikbaar in 
Europa. Gelukkig laten we ons adviseren door een 
collega uit het AMC die veel kennis heeft over de  
EPD-ontwikkeling op ons vakgebied in de Verenigde 
Staten. Daar zijn ze verder op dit gebied, maar op 
dit moment is nog onduidelijk of de twee aanbieders 
waarmee wij spreken die kennis naar de Nederlandse 

situatie kunnen vertalen. Misschien zijn we te vroeg, 
want in de VS zelf zijn ze ook nog volop bezig met de 
ontwikkeling.’
Wat er allemaal rond het landelijk EPD is gebeurd, heeft 
Scheenloop temidden van de discussie in eigen huis 
slechts op afstand gevolgd. ‘Ik heb die discussie een 
beetje langs me heen laten gaan’, zegt hij. ‘Wel zie ik dat 
de diverse partijen allemaal hun eigen systemen hebben, 
en hoewel het lastig is dat bijvoorbeeld de huisartsen 
allemaal hun eigen huisartsinformatiesystemen hebben, 
is dat in een concurrerende markt wel logisch. 
Het zou mooi zijn als er één auto werd ontwikkeld en we 
daarin allemaal gingen rijden, maar zo zit de wereld niet 
in elkaar.’ ■

”de kern van Het PrograMMa
 van eisen is in één siMPel zinnetje 

saMen te vatten: We Willen 
er zo geMakkelijk Mogelijk 

Mee kunnen Werken”
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Wie goed rondkijkt in een ziekenhuis kan niet anders 
dan constateren dat de gezondheidszorg een 
hoogtechnologische wereld is. Behandelkamers 
en operatiezalen zijn gevuld met een keur aan 
hightech apparaten. Naast de bedden houden 
allerlei machines de patiënt in de gaten.
 Maar hoe hightech de gezondheidszorg ook is, 
één soort technologie werd altijd met wantrouwen 
bezien: informatietechnologie. 

Terwijl de meeste bedrijfstakken al in de jaren 
negentig informatietechnologie omarmden, bleef 
de gezondheidszorg hardnekkig vasthouden aan 
pen en papier. Maar langzaam maar zeker verovert 
informatietechnologie nu ook de zorgsector.
En dat gaat veel verder dan elektronische 
patiëntendossiers. 
Informatietechnologie verandert de relaties 
tussen dokter en patiënt blijvend. Gelukkig maar, 
want er valt voor iedereen een hoop te winnen.

Wie iets mankeert gaat nu al vaak eerst naar 
de computer en dan pas naar de dokter. Even 
googelen op je kwaaltje en je vind mogelijke 
oorzaken en behandelingen. De gang naar huis-
arts of ziekenhuis dient alleen nog om (vaak op 
hoge toon) zo’n behandeling op te eisen. 
Artsen zijn niet altijd gelukkig met die proactieve 
en soms wat al te mondige houding; zeker niet als 

ze hun twijfels hebben bij de bijeen gegoogelde 
diagnose en op een muur van achterdocht stuiten 
zodra ze die verwoorden.

Toch is dit de toekomst. En als we niet meer voor 
elk wissewasje naar de dokter hoeven, of daar 
goed voorbereid verschijnen, besparen we een 
hoop tijd en geld. Een voorwaarde is dan wel dat 
we als patiënten toegang krijgen tot serieuze en 
betrouwbare medische informatie. 
Iets waar het nu nog aan schort. Zie immers maar 
eens het kaf van het koren te scheiden met al 
die duizenden websites die in je zoekmachine 
opduiken. Maar zo’n wikipedia voor de zorg gaat 
er komen. Zorgprofessionals trekken er misschien 
hun wenkbrauwen bij op, maar zorgverzekeraars 
hebben de (financiële) voordelen al lang geroken. 
 
Ook zullen consulten via de webcam gaan, al 
moet de kwaliteit van de camera’s nog wel iets 
verbeteren. Een oma neemt genoegen met een 
bibberig Skype-beeld van haar kleinkind, maar 
een arts moet zijn patiënt haarscherp kunnen 
zien om hem zorgvuldig te kunnen onderzoeken. 
Zorgprofessionals zullen ook camera’s gaan ge- 
bruiken om met elkaar te overleggen.
Een elektronisch zorgdossier is onmisbaar, maar 
oog in oog overleg met de huisarts van de patiënt 
of een andere specialist kan wonderen doen.

wonDErEn 

COLUMN  aDjiEDj baKaS
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ADjIEDj BAKAS is trendwatcher en auteur van het boek ‘de toekomst van gezondheid. Megatrends over 

gezond leven en waardig sterven’. Hij werd verkozen tot ‘trendwatcher van het jaar 2009’ en ‘zwarte zakenman 

van het jaar 2008’. adjiedj bakas staat in de top-10 van meest geboekte sprekers van nederland. vakblad 

Management team riep hem onlangs uit tot een van de 25 creatiefste nederlanders en volgens innovatieblad 

sprout is hij een van de 50 invloedrijkste nederlanders onder de 50 jaar.
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Maak kennis met ons EPD 
Medicore ontwikkelt complete modulaire en webbased EPD’s die naadloos aansluiten 
op de processen van uw ziekenhuis, behandelcentrum, instelling of praktijk in de 
somatische en geestelijke gezondheidszorg. 

Voor een afspraak en informatie op maat neemt u contact op met Jelle Janssen via tel. 030 - 60 70 200 of jelle.jansen@medicore.nl 

Medicore BV  |  Kanaalweg 29, 3526 KM Utrecht  |  www.medicore.nl  |  info@medicore.nl

Bright healthcare

Voor een breed spectrum aan administratieve acti- 
viteiten in ziekenhuizen biedt het Medicore EPD 
accurate softwaremodules. Van patiënt- en behan- 
delingen-registratie tot het elektronisch factureren 
aan zorgverzekeraars. 
Onze modules zijn ontworpen voor de Nederlandse 
regelgeving en volledig uitgerust voor de facturering 
via DOT/DBC.

De aantrekkelijke Medicore agenda- en resource-
planningsmodules zijn onmisbare tools als het gaat 
om efficiency in ziekenhuizen. Ze kunnen uitstekend 
omgaan met de gecompliceerde planregels van 
de ziekenhuiszorg en zijn doeltreffend in te richten 
volgens de wensen van de gebruikers. Snel, intelli-
gent en overzichtelijk.

De medische dossiers van Medicore hebben steeds 
dezelfde herkenbare structuur en zijn in te richten 
naar de informatiebehoefte van uw organisatie. 
Onze managementinformatietools en cockpits helpen 
de organisatie te monitoren en sturen. 

Onze unieke patiënten- en zorgverlenerportalen 
geven u praktische tools voor optimale patiënt-
communicatie. Online afspraken kunnen een-
voudig worden gerealiseerd. Breed inzetbaar en 
gebruiksvriendelijk.



62 EPD MAGAZINE EPD MAGAZINE 63

Voor een afspraak en informatie op maat neemt u contact op met Jelle Janssen via tel. 030 - 60 70 200 of jelle.jansen@medicore.nl 

Medicore BV  |  Kanaalweg 29, 3526 KM Utrecht  |  www.medicore.nl  |  info@medicore.nl

* Ik wil graag op de hoogte worden gehouden van relevante producten en diensten van Medicore, Cure4 en van 
andere aan Medicore of Cure4 (direct of indirect) gelieerde ondernemingen die onderdeel zijn van Clinic Builders. 
    Ja □  Nee

Meer weten over de diensten van Medicore voor 
uw instelling of praktijk?

Wij verwerken uw gegevens om u, ook per e-mail, op uw vakgebied van informatie te voorzien over producten en diensten van Medicore, Cure4 en andere 
werkmaatschappijen en deelnemingen van Clinic Builders. In iedere e-mail is een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie 
dan kunt u dit schriftelijk melden bij Clinic Builders B.V., T.a.v. afdeling Communicatie, Kanaalweg 29, 3526 KM Utrecht.

Knip de coupon uit en stuur deze naar: Medicore b.v., t.a.v. afd. communicatie, Kanaalweg 29, 3526 KM utrecht. 

Medicore is een dynamische en snel groeiende ontwikkelaar van unieke webbased EPD’s en maatwerkapplicaties 
voor de gezondheidszorg.

 Ja, neem vrijblijvend contact met mij op voor meer informatie over MC EPD van Medicore. 
             Een demonstratie behoort tot de mogelijkheden. 
 Ja, ik ontvang graag een brochure over de producten en diensten van Medicore. 

Instelling:

Naam:

Functie:

Straat & nr:

Postcode & plaats:

Telefoon:

E-mailadres*:

hooFDrEDactiE:
Frank van Wijck, Eva tekstproducties
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Bright healthcare

Medicore is een dynamische en snel groeiende ontwikkelaar van unieke webbased EPD’s en 

maatwerkapplicaties voor de gezondheidszorg. De softwareoplossingen van Medicore dragen 

gegarandeerd bij aan procesverbetering, zodat u zich volledig kunt richten op de zorg.

Het bedieningsgemak van onze software wordt hoog gewaardeerd door onze klanten en 

opdrachtgevers; ziekenhuizen, behandelcentra, instellingen en praktijken in de somatische en 

geestelijke gezondheidszorg.

Dankzij onze open-source filosofie zijn we in staat innovatieve toepassingen snel te realiseren. E-health 

is een belangrijke speerpunt. Daarnaast vertalen we onze software naar apps voor het gebruik via 

multiple devices. Onze Medische Agenda App is daar een mooi voorbeeld van.


