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PROGRAMMATIJDEN
 

Programma 16 september 
3 accreditatiepunten 
15.30 – 15.40 Opening en welkom door Martin Bontje - voorzitter InEen
15.40 – 16.20 Lezing door Theo Hooghiemstra - Raad voor Volksgezondheid en 

Samenleving (RV&S)
16.20 – 17.00 Lezing door Marcel Heldoorn - Patiëntenfederatie NPCF
17.00 – 19.30 Borrel en diner
19.40 – 20.00 Bijdrage namens ledengroep Eerstelijns Diagnostische Centra. 

Een sterke eerste lijn door innovatieve en hoogwaardige 
diagnostiek dicht bij de patiënt.

20.00 – 21.15 Lezing Machteld Huber - Louis Bolk Instituut en 
Esther Talboom - LUMC/Saltro

21.15 – 21.25 Afsluiting door voorzitter Martin Bontje
21.25 Borrel
 

Programma 17 september 
4 accreditatiepunten

07.00 – 08.00 Voor de vroege vogels: wandelen met de boswachter
06.30 – 09.00 Ontbijt
09.00 – 09.05 Opening van het programma door voorzitter Martin Bontje
09.05 – 09.40 Lezing door Rob Dijkstra - huisarts en bestuursvoorzitter NHG 
09.40 - 10.15 Lezing door Daan Dohmen - Focus Cura
10.15 – 10.45 Koffiepauze
10.45 – 12.15 Eerste ronde parallelsessies
12.15 – 14.00 Lunchpauze en pauzeprogramma
14.00 – 15.30 Tweede ronde parallelsessies
15.30 – 15.45 Afsluiting door voorzitter Martin Bontje
15.45 – 16.30 Borrel en netwerken

PLENAIRE SESSIES
 

Theo Hooghiemstra - RV&S 
Woensdag 16 september | 15.40 – 16.20 uur 
 
Theo Hooghiemstra is sinds 2012 Directeur / Algemeen Secretaris van de Raad 
voor Volksgezond en Samenleving (RV&S) en zijn onmiddellijke voorganger, de Raad 
voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ). De RV&S/RVZ heeft de afgelopen jaren in zijn 
adviezen regelmatig aandacht besteed aan onderwerpen die het informatiebeleid 
raken, met name in relatie tot zorgvernieuwing en het patiëntenperspectief; heel 
recent nog in het advies Consumenten eHealth in april 2015.

De eerstelijnszorg is een integraal onderdeel van onze samenleving. Dat betekent 
dat de eerstelijnszorg zich heeft te verhouden tot bredere maatschappelijke 
ontwikkelingen. Dit geldt zeker ook voor het informatiebeleid in de eerstelijnszorg. 
Theo Hooghiemstra zal ingaan op de maatschappelijke ontwikkelingen die de context 
bepalen voor de eerstelijnszorg ten aanzien van informatiebeleid, ICT en e-health. Dit 
maatschappelijke perspectief biedt belangrijke kaders waarbinnen de eerstelijnszorg 
zich kan en moet bewegen bij de ontwikkeling van strategieën op het terrein van het 
informatiebeleid.

Marcel Heldoorn - NPCF 
Woensdag 16 september | 16.20 – 17.00 uur 
  
Marcel Heldoorn is Teammanager Digitale Zorg bij de Patiëntenfederatie NPCF. Hij is 
in Leiden gepromoveerd op biomedisch onderzoek. Marcel Heldoorn is trekker van 
het project PGD Kader 2020. Het project had tot doel een kader te realiseren om 
de ontwikkeling, invoering en opschaling van Persoonlijke GezondheidsDossiers te 
faciliteren.

Marcel Heldoorn zal ingaan op de ervaringen uit het project PGD Kader 2020. Uit dit 
traject wordt duidelijk wat de wensen en verwachtingen zijn van burgers, patiënten 
en andere stakeholders ten aanzien van een persoonlijk gezondheidsdossier. 
Daarnaast heeft het project inzichten opgeleverd die de eerste lijn kan helpen bij het 
formuleren van een ICT- en informatiebeleid.
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Machteld Huber - Louis Bolk Instituut en 
Esther Talboom - LUMC/Saltro 
Woensdag 16 september | 20.00 – 21.15 uur 
 
Machteld Huber is opgeleid als huisarts en is als arts-onderzoeker aan het Louis 
Bolk Instituut verbonden. Op uitnodiging van ZonMw heeft zij een nieuw concept 
van gezondheid ontwikkeld, ‘positieve gezondheid’, als alternatief voor de inmiddels 
ontoereikende WHO-definitie uit 1948. In haar promotieonderzoek aan de 
Universiteit van Maastricht heeft zij dit concept vervolgens empirisch getoetst. Op 
verschillende plaatsen wordt haar concept als ankerpunt gebruikt om de zorg door te 
ontwikkelen.

Esther Talboom-Kamp is opgeleid als huisarts en momenteel voorzitter van de Raad 
van Bestuur van het Eerstelijns Diagnostisch Centrum Saltro. Daarnaast verricht zij 
als coördinerend onderzoeker promotieonderzoek naar e-health-toepassingen om de 
zorg voor mensen met COPD te verbeteren. Esther Talboom is bestuurslid van InEen. 

Machteld Huber en Esther Talboom gaan in op vraagstukken die spelen bij het 
ontwikkelen en implementeren van een e-health-toepassing voor chronisch zieken. 
De ervaring leert dat COPD-patiënten met de traditionele zorg lastig in beweging 
zijn te krijgen. Het concept ‘positieve gezondheid’ biedt vanuit zes domeinen 
aanknopingspunten om in de zorg voor de chronisch zieken ook andere dan louter de 
klinische aspecten te integreren.
 

Rob Dijkstra - NHG 
Donderdag 17 september | 09.05 – 09.40 uur 
 
Rob Dijkstra is huisarts in Overasselt en sinds 2012 directeur/bestuursvoorzitter van 
het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Hij is in Nijmegen gepromoveerd op 
onderzoek naar de implementatie van diabetesrichtlijnen in de tweede lijn. 

Rob Dijkstra zal vanuit zorginhoudelijk perspectief ingaan op de veranderingen die ten 
gevolge van de verdere uitbouw van de rol van ICT, e-health en gegevensuitwisseling 
voor de deur staan. Welke verwachtingen mogen we daarvan hebben. Hoe zal het 
werk van huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners veranderen? Wat zal het 
patiënten opleveren? Wat mogen we er niet van verwachten?

Daan Dohmen - FocusCura 
Donderdag 17 september | 09.40 – 10.15 uur 
 
Daan Dohmen is ondernemer en innovator in de zorg. Hij is CEO van het 
internationaal opererende zorginnovatiebedrijf FocusCura. Het bedrijf ontwikkelt 
slimme technologie waarmee ouderen en chronisch zieken zolang mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen. Hij is in 2012 aan de Universiteit Twente gepromoveerd op 
het onderzoek ‘De ‘e’ van e-health’. Daan Dohmen is onlangs benoemd tot lid van de 
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

ICT-toepassingen in de zorg zijn niet louter toekomstmuziek, Daan Dohmen zal 
dit aan de hand van een aantal praktische voorbeelden laten zien. Slimme ICT-
toepassingen kunnen een bijdrage leveren aan het werk van zorgprofessionals en aan 
de kwaliteit van leven en autonomie van patiënten.
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WERKWIJZE DEELSESSIES 

17 september 

Na het plenaire programmaonderdeel volgen er op 17 september 2 workshoprondes. 
De omschrijving van de workshops vindt u op pagina 9 t/m 19 van dit boekje.  
 
U kunt in beide rondes een keuze maken. Voor elke workshop liggen 
deelnamekaarten klaar bij de ontvangstbalie (zie plattegrond op pagina 20), 
gemaximeerd tot de workshopcapaciteit. Op is op. 
 
In de koffiepauze om 10.15 uur kunt u voor beide rondes de kaart voor de 
workshop van uw keuze ophalen.

PAUZEPROGRAMMA
 
Het weer tijdens de InEen Tweedaagse is vrijwel nog nooit Nederlands wisselvallig 
maar altijd stralend geweest. Van der Valk de Cantharel heeft een prachtige ruime 
tuin bij haar locatie dus voor de pauze hebben we buitenactiviteiten georganiseerd 
om u als leden van InEen elkaar beter te laten leren kennen. 

U kunt 1. een yogasessie volgen van 45 minuten, van 12.30 tot 13.15 uur (en 
daarna lekker lunchen tot 14.00 uur). Of 2. doorlopend tussen 12.30 en 13.45 
uur samen met een ander lid een team vormen voor jeu de boules en participeren 
in de wedstrijd (teams van twee personen strijden tegen elkaar). Of 3. doorlopend 
tussen 12.30 en 13.45 uur deelnemen aan het speeddaten en heel direct beleefde of 
nieuwsgierige vragen stellen aan medeleden. 

Over alle activiteiten kunt u tijdens de koffiepauze om 10.15 uur meer informatie 
vragen bij de ontvangstbalie. Het pauzeprogramma is buiten, op de plattegrond in dit 
boekje ziet u de tuin aangegeven waar de activiteiten zijn. Bij onverhoopt slecht weer, 
hoort u nog van ons wat en waar de vervangende activiteiten zijn.

1ONDERSTEUNING VAN ZELFMANAGEMENT  
DOOR DIAGNOSTISCHE E-HEALTH-TOEPASSINGEN

Diagnostiek is een belangrijk onderdeel van de eerstelijnszorg, zeker in de zorg 
voor chronische patiënten. De Eerstelijns Diagnostische Centra (EDC’s) vervullen 
in toenemende mate een belangrijke rol in de diagnostiek. Niet alleen door het 
verzorgen van bepalingen en het doen van diagnostisch onderzoek, maar meer 
en meer ook door aanvullende dienstverlening in voor- en na-traject. Hiertoe 
ontwikkelen de EDC’s allerhande digitale hulpmiddelen. Enkele voorbeelden: 

 — Een app voor huisartsen die hen ondersteunt bij de informatieverstrekking 
richting patiënt en bij het aanvragen van diagnostiek

 — Een app voor zelfdiagnostiek bij trombosepatiënten
 — Een webbased oproep- en bewakingssysteem
 — Een uitslagenportaal waarin patiënten de uitslagen van hun 

laboratoriumonderzoeken kunnen inzien

In deze sessie zal worden ingegaan op een aantal verschillende concrete voorbeelden 
van e-healthtoepassingen die chronische patiënten in staat stellen om meer regie te 
voeren over hun aandoening en de zorg daarvoor.
Aan de hand van deze voorbeelden zal met de deelnemers worden onderzocht op 
welke wijze dergelijke e-health toepassingen huisartsen en praktijkondersteuners 
kunnen faciliteren in het vormgeven van persoonsgerichte zorg voor chronische 
patiënten.
 
Deze sessie wordt verzorgd door
Sam Siemssen (Saltro), Paul Best (STAR) en Ivo Tienhoven (SHL).

DEZE DEELSESSIE IS TE VOLGEN IN 
RONDE 1
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32GEGEVENS ALS ‘GOUDMIJN’ VOOR DE PRAKTIJK
BIG DATA VOOR KWALITEIT EN BELEID

DEZE DEELSESSIE IS TE VOLGEN IN 
RONDE 1

Praktijkvariatie als motor voor interne kwaliteitsverbetering

De afgelopen jaren worden steeds meer gegevens vastgelegd, zowel over de zorg als 
het proces er omheen. Wat is nu de waarde van deze grote hoeveelheid gegevens 
voor de eigen praktijkvoering en het kwaliteitsbeleid? Hoe kan gebruikt worden 
gemaakt van de open data die Vektis ter beschikking stelt.

In deze sessie laten beide presentatoren aan de hand van het voorbeeld van diabetes 
(onderzoek naar de praktijkvariatie op basis van Vektisgegevens) zien op welke wijze 
de gegevens uit de individuele zorg door aggregatie en analyse gebruikt kunnen 
worden om meer zicht te krijgen op de verleende zorg.

Samen met de aanwezigen wordt onderzocht hoe deze informatie en inzichten 
kunnen worden ingezet voor het eigen kwaliteitsbeleid. Moet je voor de 
analyse van dergelijke gegevens een halve epidemioloog zijn, of is er ook voor 
eerstelijnzorgverleners bruikbare informatie uit te destilleren? Wat is er wel mogelijk 
en wat kan er niet van verwacht worden? Met welke valkuilen moet rekening worden 
gehouden? 

Deze sessie wordt verzorgd door  
Henk Bilo (Kenniscentrum Ketenzorg en Isala Klinieken) en Ronald Luijk 
(Zorgverzekeraars Nederland).

HOE ZIET DE TOEKOMST ER UIT? 
VERKENNEN VAN TOEKOMSTSCENARIO’S

DEZE DEELSESSIE IS TE VOLGEN IN 
RONDE 1

Onder de titel ‘Spelen met de zorg van morgen’ heeft TrendITion onlangs het 
Trendboek eHealth in de eerste lijn gepubliceerd. In het Trendboek worden de meest 
relevante e-health-trends in de eerste lijn geschetst: online zorgconsulten, online 
psychische hulp, online beoordelingen, domotica, populatiemanagement in de wijk, 
zelfmetingen en het persoonlijk gezondheidsdossier.

In deze sessie zal samen met de deelnemers op interactieve wijze verkend worden 
hoe de geschetste trends al dan niet aansluiten op de huidige praktijkvoering en 
organisatie. Welke stappen moeten er nog worden gezet? Wat is daar voor nodig? 

Deze sessie wordt verzorgd door  
Boy Zwartjes en Frank Benne (Caransscoop) en Stefan Ottenheijm (Nictiz).

TrendITion is een samenwerkingsverband van Nictiz, het expertisecentrum voor 
standaardisatie en eHealth, en het Radboud REshape Center for Innovation.
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In de eerstelijnspraktijk is het gebruik van automatisering niet meer weg te denken; 
huisarts-informatiesysteem, digitaal verwijzen, afsprakensysteem. Toch is voor de 
meeste eerstelijnszorgverleners e-health nog vaak iets ongrijpbaars dat vooral achter 
de horizon ligt. Wat is er van te verwachten? Hoe pak je het aan? Hoe kun je het in 
het bestaande zorgproces en in de praktijkvoering integreren? Draagt e-health echt 
bij aan een betere zorg en meer regie voor de patiënt? Hoe betrek je patiënten bij 
zo’n traject?

Vilans, het kennisscentrum voor langdurige zorg ondersteunt een aantal eerstelijns 
praktijken bij de implementatie van e-healthtoepassingen. 

In deze sessie wordt de implementatie van concrete e-health-toepassingen in de 
huisartsenzorg (bijvoorbeeld e-afspraak) besproken. Aan de hand van dit voorbeeld 
worden met de aanwezigen de bovenstaande vragen geëxploreerd ten behoeve van 
de eigen organisaties van de aanwezigen.

Deze sessie wordt verzorgd door  
Doortje Boshuizen (Vilans) en Gijsje Duyzer (Gezondheidscentrum Herenstaete).
 

DEZE DEELSESSIE IS TE VOLGEN IN 
RONDE 1

IMPLEMENTATIE VAN E-HEALTH  
IN EEN PRAKTIJKSETTING:  
HOE BEGIN JE ERMEE? WAAR LOOP JE TEGENAAN?

ICT vervult in de hele eerstelijnszorg een cruciale ondersteunende functie. Voor 
eerstelijnsorganisaties is het niet altijd eenvoudig om tot een samenhangend en 
volwassen ICT-beleid te komen. Hoe krijg je grip op dit veelkoppige monster? Het 
concept van de ‘ICT-ladder’ van SpinDok kan helpen om meer houvast op ICT te 
krijgen zodat de ICT een middel wordt om inhoudelijke doelstellingen te bereiken.  
In een getrapt model wordt er structuur en samenhang gebracht in de ontwikkeling 
en groei naar een volwassen ICT-omgeving.

Samen met de aanwezigen wordt de ICT-ladder geëxploreerd als opstap naar een 
meer samenhangend ICT-beleid in de eigen omgeving. 

Deze sessie wordt verzorgd door  
Bart van Pinxteren (Spindoc en Changing Healthcare). 
 

HOE BEGIN JE NU EIGENLIJK  
MET EEN ICT-BELEID?

DEZE DEELSESSIE IS TE VOLGEN IN 
RONDE 1
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Innovatie kent vele broedplaatsen. Op verschillende plaatsen in Nederland wordt 
gewerkt aan het verkennen van de mogelijkheden van e-health in de eerste lijn. Op 
basis van een idee dat meestal uit de praktijk voortkomt, wordt een professionele 
e-health-toepassing ontwikkeld. In veel gevallen zijn hierbij ROS’en betrokken, met 
name bij de stappen van concept naar ontwikkeling en vervolgens naar opschaling. 

In deze sessie deelt een tweetal ROS’en de ervaring in dergelijke e-health-trajecten 
met de aanwezigen. Welke lessen hebben zij inmiddels geleerd en welke adviezen 
hebben zij voor de aanwezigen met een goed, maar nog niet uitgewerkt, idee?

Deze sessie wordt verzorgd door  
Jan de Wit (ZONH), Bas Kremer en Jasper Hofenk (Berenschot) en Matine van Schie 
(ZorgImpuls). 

HET ONTWIKKELEN VAN E-HEALTH IN DE REGIO

DEZE DEELSESSIE IS TE VOLGEN IN 
RONDE 1 EN 2

In de regio Apeldoorn ervaart men al jaren dezelfde uitdagingen als in iedere andere 
regio: betere zorg leveren, lagere werkdruk realiseren en kosten besparen. Men is er 
van overtuigd geraakt dat apps en zorginnovaties hierbij kunnen helpen. Inmiddels 
heeft de Huisartsenpost Apeldoorn twee Health App Awards voor de app ‘Moet ik 
naar de dokter!’ in de wacht gesleept. Het inzetten van apps en innovaties gaat 
echter niet vanzelf. Je moet er echt wel iets voor doen. In deze sessie nemen de 
moderatoren u mee in hun ervaringen, zowel tegenslagen en successen. 
 
In deze sessie wordt allereerst een aantal concrete innovatieve oplossingen kort 
gepresenteerd: 

 — Online afspraken maken
 — E-samenwerken in de regio
 — Zelftriage & Zelfmanagement
 — Beeldschermzorg
 — Wat doen we om het in de praktijk te laten werken?

Vervolgens zullen meer overstijgende discussiepunten met de aanwezigen worden 
besproken: 

 — Slimme technische oplossingen in overvloed, maar waarom faalt 90% in de 
praktijk?

 — ICT in de zorg moet genationaliseerd worden!
 — Wat heb JIJ nodig om morgen met e-Health te beginnen?
 — Doen wij wel wat de patiënt wil?

Deze sessie wordt verzorgd door 
Gert-Jo van Doornik (Huisartsenpost Apeldoorn) en Steven Stolp (Onze Huisartsen).

DEZE DEELSESSIE IS TE VOLGEN IN 
RONDE 1 EN 2

E-HEALTH: MORGEN BEGIN IK ECHT!
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Veel eerstelijnspraktijken hebben een matig zicht op hun patiëntenbestand. Hoe ziet 
uw praktijkpopulatie er uit? Voor welke aandoeningen komen patiënten naar uw 
praktijk? In hoeverre wijkt uw populatie af van de populatie in de wijk? Wat zijn de 
mogelijkheden om samen te werken of te specialiseren?

De ‘ROS-Praktijkscan’ is een aanvullende module op de ‘ROS-wijkscan’. Het is 
een instrument dat in samenwerking met het Nivel is ontwikkeld om individuele 
en samenwerkende huisartsen en gezondheidscentra meer inzicht te gegeven 
in hun patiëntenpopulatie en in hun praktijkvoering. Hierbij worden de reeds 
beschikbare gegevens uit het HIS geanalyseerd en op een overzichtelijke manier 
gepresenteerd. Gegevens op praktijkniveau worden vergeleken met de situatie in de 
wijk. De resultaten kunnen een startpunt zijn voor bijvoorbeeld verbetering van de 
bedrijfsvoering, meer samenwerking of substitutie. De afgelopen periode heeft de 
‘ROS-Praktijkscan’ proefgedraaid in 26 huisartsenpraktijken.

In deze sessie wordt ingegaan op de mogelijkheden van de ‘ROS-Praktijkscan’ en 
worden de ervaringen uit de pilot gedeeld. Met de aanwezigen wordt onderzocht in 
hoeverre de verworven inzichten en ervaringen ook relevant zijn voor hun praktijk. 
Komt dit tegemoet aan de behoefte aan stuurinformatie op basis waarvan beleid kan 
worden gestoeld?

Deze sessie wordt verzorgd door  
Jantien Heideman (Coöperatie Basiszorg in de Buurt) en Frank Benne (Caransscoop). 

MEER INZICHT IN DE PRAKTIJKPOPULATIE  
OP BASIS VAN UW EIGEN GEGEVENS

DEZE DEELSESSIE IS TE VOLGEN IN 
RONDE 2

Naarmate het gebruik van informatiesystemen toeneemt, neemt daarmee ook 
de afhankelijkheid en kwetsbaarheid toe. Dit geldt ook voor de eerstelijnszorg. 
Informatiesystemen zijn in het hart van de eerste lijn gekomen. Daarmee is het een 
cruciale strategische bedrijfsfunctie geworden waarvoor actief beleid gemaakt en 
uitgevoerd moet worden.

Het betekent ook dat alle eerstelijnsorganisaties zich bewust moeten zijn van de 
risico’s die er kleven aan het werken met de ICT-systemen. Daarnaast moet de 
beveiliging van de systemen dusdanig zijn dat deze alleen toegankelijk zijn voor 
degenen die voor hun rol in het zorgproces ook nodig hebben. Wet- en regelgeving 
zijn op dit punt heel strikt.

Veel van de zaken die een rol spelen bij informatiebeveiliging zijn geregeld in de norm 
NEN-7510 en de aanvullingen 7512 en 7513. Voor eerstelijnsorganisaties is lang 
nog niet altijd duidelijk hoe deze zaken goed aangepakt en geregeld kunnen worden. 
Huisartsenposten hebben veel ervaring met het voldoen aan deze normen en de 
bijbehorende certificering.

In deze sessie wordt toegelicht wat informatiebeveiliging eigenlijk inhoudt en hoe je 
er op een zinvolle manier werk van kan maken. Samen met de deelnemers wordt 
bekeken op welke manier je eerste stappen kan zetten in het opzetten van beleid 
waarin de balans gevonden wordt tussen veiligheid en werkbaarheid.

Deze sessie wordt verzorgd door  
Marcia Bos (CIHN) en Willem Regout en Daniel Goncalves (SMASH).
 

INFORMATIEBEVEILIGING IN DE PRAKTIJK
HOE PAK JE DAT AAN?

DEZE DEELSESSIE IS TE VOLGEN IN 
RONDE 2
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Patiëntgerichte zorg is een buzz-word in de eerste lijn. Het schetst een aantrekkelijk 
punt op de horizon. Hoe kom je nu bij die mooie toekomst uit? Is het invoeren van 
een persoonlijk gezondheidsdossier daarvoor voldoende? De vraag stellen is hem 
beantwoorden.

De zorggroep PreventZorg heeft de doelstelling van de patiëntgerichte zorg in het 
beleid voor de komende jaren opgenomen. Er wordt nu gewerkt aan de realisering 
van dat beleid. 

In deze sessie zal met de aanwezigen worden gedeeld welke vraagstukken 
PreventZorg onderweg tegenkomt. Wat zijn de implicaties van zo’n beleidskeuze? 
Hoe houd je iedereen aangesloten? Hoe haak je aan op de wensen en behoeften van 
patiënten? Welke hulpmiddelen kun je inzetten? Aan de hand van de ervaringen (en 
vragen) van PreventZorg wordt met de aanwezigen van gedachten gewisseld over de 
lessen voor het werk aan patiëntgerichte zorg.

Deze sessie wordt verzorgd door  
Willem van Stempvoort (huisarts PreventZorg), Miriam de Kleijn (huisarts 
PreventZorg en PinK-FOX).

WAT BETEKENT HET KIEZEN VOOR  
PATIENTGERICHTE ZORG VOOR EEN  
ORGANISATIE?
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GEGEVENSUITWISSELING IN DE KETENZORG 
IS NIET VRIJBLIJVEND 

Zorg, en zeker ketenzorg, zijn in deze tijd haast ondenkbaar zonder 
elektronische uitwisseling van gegevens; zorggegevens, managementgegevens, 
benchmarkgegevens. Helderheid over de wijze van registreren, verzenden en 
verwerken zijn daarvoor cruciaal. Kortom, het uitwisselen van gegevens is niet 
vrijblijvend.

En daar zit je dan als zorggroep. Hoe ga je om met het gedrag van zorgverleners 
om op eigen manier te blijven registreren, of om dat niet te doen? Hoe bevorder je 
een cultuur waarin het vanzelfsprekend is dat iedereen in de keten beschikt over de 
juiste informatie op het juiste moment? En hoe richt je je processen zo in dat het ook 
echt werkt? En hoeveel last heb je dan van systemen (HIS, KIS, OZIS, LSP) die je in 
een keurslijf willen stoppen? En hoe ga je daar dan mee om? En heb jij toestemming 
gevraagd aan de patiënt? Of ga je maar liever uit van ‘wat niet weet, wat niet deert’ 
of stel je je op het standpunt dat patiënten toch gewoon verwachten dat je die 
gegevens uitwisselt?

In deze workshop buigen we ons met zorggroepen over deze thema’s. We wisselen 
onze meningen uit en toetsen die aan de bestaande normen en waarden. Maar 
bovenal zoeken we samen naar mogelijkheden en ideeën om elektronische 
gegevensuitwisseling in de zorggroep zo in te richten dat het echt werkt. Zodat de 
zorg er echt door wordt ondersteund. Zodat de patiënt er beter van wordt.

Deze sessie wordt verzorgd door 
Harry Geboers (VZVZ) en Miranda Leurink (VZVZ).
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