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1 INLEIDING  

In oktober 2019 heeft Hadoks een themabijeenkomst over digitalisering van de huisartsenzorg in de 

regio Haaglanden gehouden. In die bijeenkomst en een daaropvolgende digitale enquête bleek 

draagvlak aanwezig voor een rol van Hadoks in de digitalisering van de huisartsenzorg van Hadoks en 

daarbinnen voor de inrichting van een regionaal HIS. De resultaten van die bijeenkomst zijn nader 

geconcretiseerd en voorgelegd aan de ledenraad van het coöperatiebestuur van Hadoks. Daaruit 

vloeide de opdracht tot het opstellen van een visie op de digitalisering van de huisartsenzorg in de 

regio Haaglanden.  

In dit document wordt die visie beschreven. De visie is nadrukkelijk een levend document omdat de 

wereld om ons heen en wijzelf constant in verandering zijn. De visie is niet een dwingend gareel maar 

een toekomstbeeld dat steeds wordt herijkt op de realiteit van het nu.  

In dit document wordt eerst een aantal mogelijk perspectieven op het zorglandschap en 

informatisering beschreven. Daarna worden de consequenties van deze zienswijzen op het opstellen 

van de visie beschreven door ze te vertalen naar twee benaderingswijzen voor de 

ontwikkelprocessen van de onderdelen van het digitaliseringsvraagstuk; de processen waarbij 

Hadoks ‘In Control’ is en de vraagstukken die een ‘emergente strategie’ vereisen.  

Onder deze twee noemers worden vervolgens de diverse digitalisering-onderdelen richtinggevend 

beschreven en waar mogelijk voorzien van globale vervolgstappen.  

2 DIGITALISERING 

In dit document wordt steeds over ‘digitalisering’ gesproken. Digitalisering is in de visie van Hadoks 

altijd een middel, nooit een doel. Digitalisering wordt altijd ingezet om een hoger doel te 

realiseren. En dat is altijd een doel waar de zorg beter van wordt. Soms doordat digitalisering 

processen efficiënter maakt, de huisarts kan ontzorgen, en soms doordat digitalisering nieuwe 

manieren van zorg mogelijk maakt.  

Digitalisering is traditioneel het domein van de leveranciers, de ICT-bedrijven en recenter ook van de 

overheid, die steeds meer voorschrijvend digitalisering oplegt aan zorgaanbieders. Hadoks gelooft in 

een meer leidende rol van de huisarts en de huisartsenorganisaties in de digitalisering als middel 

voor zorgverbetering en -vernieuwing. Daarvoor is het nodig dat digitalisering, dat bij een deel van de 

huisartsenachterban nog wordt gezien als iets dat nu eenmaal nodig is, soms zelfs als een bedreiging, 

wordt gezien als een kans. Een kans om de zorg voor de Haaglandse burger beter te maken. Hadoks 

wil een leidende rol spelen bij deze digitale emancipatie van de huisarts in de regio Haaglanden.  

Bij het opstellen van deze visie baseert Hadoks zich op onderstaand denkmodel waarin de Haagse 

burger centraal wordt gesteld en we vanuit het begrijpen van wat nodig is voor de gezondheid van de 

Haaglandse Burger, de Zorg en Preventie rondom deze burger met Mensen, Processen en Middelen 

(waaronder digitalisering) vormgeven. Habermas, de duitse socioloog en filosoof en later Wouter 

Hart, in zijn populaire boek ‘Verdraaide organisaties’, hebben al eerder gewaarschuwd voor de 

kolonisatie van de leefwereld door de systeemwereld en opgeroepen om vanuit de leefwereld 

(Habermas) of ‘de bedoeling’ (Hart) de systeemwereld (opnieuw) in te richten.  Hadoks wil daarbij 
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een nieuwe balans zoeken tussen uitgaan van de bestaande systeemwereld (stelsels, kaders, 

schotten, infrastructuren) en het opnieuw dienend inrichten van deze systeemwereld.  

 

 

3 BRONNEN 

 

• “Whitepaper toekomst digitalisering eerstelijnszorg huisartsen” d.d. 13-03-2018 door 

Quintus Bosman en Jan de Boer van Nictiz 

• “Visie digitalisering huisartsenzorg 2019-2022” d.d. oktober 2018 door LHV, NHG, en ineen 

• “Handreiking-gesprek-digitalisering-tussen-regio-organisatie-en-verzekeraar-2019” door ZN 

en LHV 

• Resultaten Themabijeenkomst “De Digitale Haaglandse huisarts #maarhoedan?” d.d. 28 

oktober 2019 

• “Een regionale digitale infrastructuur in Haaglanden” d.d. 28 januari 2020 

• “Strategisch Beleidsplan Hadoks 2020-2025” 

• “Strategisch Beleidsplan Coöperatie Hadoks U.A. Meerjarenvisie 2019-2024”  
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4 REIKWIJDTE VAN DE VISIE 

In deze visie worden richtinggevende uitspraken gedaan over de volgende onderwerpen: 

- Regionaal HIS 

- Regionale ICT-ondersteuning 

- Regionale gegevenstuitwisseling / -communicatie 

- e-health oplossingen 

- Datamanagement / Population Health Management 

De visie geeft niet alleen inhoudelijk richting aan de genoemde onderwerpen maar doet ook 

uitspraken over op welke wijze en onder wiens verantwoordelijkheid de onderwerpen opgepakt 

kunnen worden. Om dat goed te kunnen doen gaat de visie ook in op onderliggende perspectieven 

op gezondheidszorg, informatisering en organiseren.  

5 PERSPECTIEF OP DIGITALISERING IN DE GEZONDHEIDSZORG. 

Onder de visie op de regionale digitalisering kunnen meerdere perspectieven liggen waarmee naar 

de Informatisering in de gezondheidszorg wordt gekeken. Hieronder wordt een drietal relevante 

perspectieven kort uitgewerkt. Daarna wordt de betekenis voor de visie op digitalisering nader 

geduid. 

5.1 CYNEFIN: COMPLEX EN GECOMPLICEERD 
Het Cynefin Framework (David Snowden, 1999) onderscheidt vijf verschillende domeinen die moeten 

helpen onderkennen hoe je naar een bepaalde situatie kijkt of kunt kijken. Wanorde (het midden), 

Chaotic (denk aan de Corona-crisis) en Obvious zijn voor de visie op digitalisering minder relevant, 

omdat deze redelijk goed herkenbaar zijn. Complicated (gecompliceerd) en Complex (complex) zijn 

interessanter omdat deze makkelijk door elkaar gehaald worden en in het handelingsperspectief 

behoorlijk van elkaar afwijken. Voor onze visie op digitalisering is het van belang met welk 

perspectief wij naar de contexten waarin we dingen voor elkaar willen krijgen, kijken.  
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5.1.1 Gecompliceerde context 

Er is sprake van een te begrijpen oorzaak-gevolg relatie. Het bestaat uit de ‘bekende onbekende’. 

Door de ingewikkeldheid is grondige analyse van de situatie vereist om het goed te kunnen 

doorgronden. De juiste antwoorden zijn aanwezig, maar liggen niet voor de hand. In dit domein zijn 

experts nodig, die kunnen analyseren en die uiteindelijk bepalen welk gedrag het beste zal zijn in 

bepaalde situaties. 

De werkwijze is als volgt: Waarnemen, Analyseren en Reageren. Feiten moeten als eerste worden 

vastgesteld, waarna grondige analyse van de beschikbare informatie plaatsvindt. Pas daarna kan de 

juiste werkwijze worden toegepast. Het rationeel werken aan probleemsituaties is alleen mogelijk 

met behulp van verfijnde expertise en deskundigheid. 

5.1.2 Complexe context 

Binnen de Complexe context gaat het om het domein van de ongeordendheid. De relatie tussen 

oorzaak en gevolg kan pas achteraf worden verklaard, waardoor het onnodig is om op voorhand een 

analyse uit te voeren. Gedrag laat zich vooraf niet voorspellen en er zijn op voorhand geen juiste 

standaard antwoorden. Een Complexe omgeving is voortdurend in beweging en experimenteren kan 

daardoor daadwerkelijk iets opleveren. 

De werkwijze is als volgt: Uitproberen, Waarnemen en Reageren. Als eerste is het verstandig om 

verschillende werkwijzen uit te proberen en hiermee te experimenteren. Er is niet een eenduidige 

werkwijze die leidt tot een verzekerd succes. Vervolgens moet er gekeken worden wat voor resultaat 

het eerdere experiment had. Het gaat om onvoorspelbare situaties die weer snel kunnen 
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veranderen. Door hier zo goed als het gaat op te reageren en er flexibel mee om te gaan, is de 

complexe context te overbruggen. 

5.2 TAYLORIAANS DENKEN VERSUS COMPLEXITEITSDENKEN 
Het complexiteitsperspectief wordt ook vaak afgezet tegen het mechanistisch wereldbeeld zoals zich 

dat zich toont in het Tayloriaans perspectief (Bron: Pim Valentijn op www.essenborgh.com) 

Een belangrijk uitgangspunt is dat de gezondheidszorg wordt beschouwd als een complex adaptief 

systeem, wat impliceert dat het zich aan (lokale) omstandigheden kan aanpassen. Deze zienswijze 

staat haaks op het huidige Tayloriaanse efficiency en standaardisatie-gedachtengoed, dat ervan 

uitgaat dat we de zorg als een machine kunnen organiseren. Dit leidt in de praktijk tot differentiatie 

en is ontoereikend voor mensen met meervoudige gezondheidsproblemen. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de tegenstellingen tussen het Tayloriaanse en complexiteitsdenken. 

 

Zoals ook in de visie van Chronische Zorg B.V. naar voren komt vindt er een ontwikkeling plaats van 
patiëntgerichte zorg naar persoonsgerichte zorg. Beide typen zouden ook uitstekend als kop boven 
de kolommen in bovenstaande tabel kunnen staan. Het model van persoonsgerichte zorg richt zich 
op eigen regie, gezond gedrag, functiebehoud en gewenste kwaliteit van leven en sluit beter aan op 
de huidige zorgvraag van patiënten. Persoonsgerichte zorg draait om de behoeften en mogelijkheden 
van de patiënt. Ook wordt er rekening gehouden met iemands context en verschillen in persoonlijke 
kenmerken. Een geheel andere benadering dan de patiëntgerichte (ziekte)zorg die decennialang de 
boventoon voerde. 
Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat we los moeten zien te komen van het idee dat we of voor het 

één of voor het ander moeten kiezen. Het is niet óf patiëntgerichte (ziekte)zorg óf persoonsgerichte 

(gezondheids)zorg. Het zou én én moeten zijn. Het één kun je niet los zien van het ander. Beide doen 

ertoe, dus ze moeten naast elkaar bestaan en elkaar aanvullen. 
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5.3 SYSTEMS OF RECORD EN SYSTEMS OF ENGAGEMENT 
Het concept “Systems of Engagement” is, sinds Geoffrey Moore de term introduceerde in het artikel 

and the Future of Enterprise IT http://www.aiim.org/futurehistory, in gebruik geraakt. Het is een 

type systeem dat de focus legt op mensen en hun behoeften. Het wordt ook wel interactieplatform 

genoemd: het ondersteunt de interactie tussen klanten (patiënten) , medewerkers 

(zorgprofessionals) en partners (zorgaanbieders), op het moment van de (inter)actie, het moment 

van de waarheid, het moment waarop de waarde van de dienst moet worden geleverd.  

Het is een aanvulling op het bestaande ‘mentale model’ van IT-oplossingen: dat van de “Systems of 

Record”. IT-systemen zijn in dit perspectief de systemen waarin data gestructureerd wordt 

opgeslagen. Dat kan zijn voor eigen toekomstig gebruik of voor uitwisseling met andere partijen. Er 

kan ook sprake zijn van een wettelijke verplichting om een dossier bij te houden (zoals bij het HIS). 

De term ‘Automatisering’ past bij dit concept.  

In onderstaande tabel staat een aantal aspecten van IT-systemen met daarbij de toepassing vanuit de 

beide perspectieven. 

 

 

Ook hier geldt dat geen van beide perspectieven ‘goed’ of ‘fout’ is. Wel is het belangrijk om het 
onderscheid te kennen en erkennen en te weten met welk perspectief we naar bijvoorbeeld een 
applicatie kijken. Zo kan het een argument zijn om in de opdeling van systemen dit onderscheid als 
criterium te hanteren. 

Ter illustratie: Lees bovenstaande tabel eens met Windows Verkenner met mappenstructuur en 
Microsoft Teams als respectievelijk System of Record en System of Engagement.  
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6 CONSEQUENTIES VOOR VISIEONTWIKKELING 

6.1 SYSTEMS OF RECORD, GECOMPLICEERD 
In deze paragraaf wordt toegelicht waarom de drie ‘grote’ systemen die in de huisartsenzorg worden 

gebruikt, vanuit een Systems of Record perspectief worden herontworpen. En welke ontwerpkeuzes 

daaraan ten grondslag liggen.  

6.1.1 HIS (Huisarteninformatiesysteem) en HAPIS (Huisartsenpostinformatiesysteem) 

Het HIS en het HAPIS zijn in de kern systemen voor het opslaan en uitwisselen van gegevens en vallen 

om die reden onder de noemer Systems of Record. Vanuit deze systemen wordt de patiënt steeds 

vaker betrokken bij het zorgproces en die stukjes functionaliteit vallen dan feitelijk onder de noemer 

Systems of Engagement. Maar de basis en het hoofddoel van het systeem is de registratie van 

(ziekte) gegevens van de patiënt.  

6.1.2 KIS (Keteninformatiesysteem) 

Het KIS wordt onder deze noemer behandeld omdat het traditioneel een systeem is dat gemaakt is 

voor  

a) geprotocolleerde registratie, 

b) informatiesamenwerking/-deling met ketenpartners (mits deze ook in het KIS werken), 

c) declaraties en 

d) rapportage, o.a. voor externe verantwoording (indicatoren) en interne monitoring/bewaking. 

Ook al worden er vanuit het KIS uitstapjes gemaakt naar samenwerkvormen die lijken te passen 

onder systems of engagement, in de kern is het traditionele KIS een gegevens georiënteerd (record) 

systeem. De trend lijkt te zijn dat in het kader van de ontwikkeling naar persoongerichte zorg, het KIS 

als zodanig (een systeem dat uitgaat van de specifieke ziekte van de patiënt) gaat op houden te 

bestaan. Het multidisciplinair samenwerken als één van de kerneigenschappen blijft wel bestaan 

maar dat zal veel meer als netwerkzorg vormgegeven worden.  Daar past niet meer een “Systems of 

Record”-benadering bij maar een “Systems of Engagement benadering. Vooralsnog lijkt het wijs 

geen grootschalige veranderingen aan te brengen in de traditionele KIS-implementatie zoals die nu 

door Chronische Zorg B.V. wordt gebruikt en deze dus ‘voorlopig’ te continueren. De inspanningen 

moeten zich gaan richten op de zorgplatform-rol voor de ondersteuning van persoonsgerichte 

(netwerk)zorg die het platform van Vital Health (nu het huidige KIS) of platforms van andere 

leveranciers (gaan) leveren. Daarover meer onder het hoofdstuk “Systems of Engagement”.  

6.1.3 Eén HIS 

In onze regio zijn nu 7 verschillende HIS-sen in gebruik. Deze HIS-sen hebben allemaal hun eigen 

manier van koppelen met netwerkpartners, portalen, eisen aan ICT-omgevingen, werkinstructies, 

benodigde ondersteuning, datadefinities en -gebruik enz. Met één HIS in de regio hoeft dit soort 

zaken maar één keer bedacht en georganiseerd te worden. Door deze gelijkvormigheid kan Hadoks 

de huisartsen hierbij ondersteunen. 
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6.1.4 HIS-KIS-HAPIS in samenhang  

In het verleden zijn de keuzes voor de drie genoemde ‘hoofd’-systemen los van elkaar gemaakt. Er is 

minder nagedacht over hoe deze systemen met elkaar samenhangen. Het gaan naar één HIS in de 

regio maakt andere opties (b.v. KIS in HIS) mogelijk. Ook kunnen er eisen gesteld worden aan hoe het 

te kiezen HIS integreert met het HAPIS. Denk aan het kunnen maken van afspraken vanuit het HAPIS 

in het HIS, het inzien van het dossier van patiënten tijdens de ANW en het hebben van eenzelfde 

gebruikersinterface in de ANW en de dagpraktijk. Hadoks wil daarom de drie hoofdsystemen HIS, 

KIS en HAPIS zo veel mogelijk in samenhang vormgeven.  

6.1.5 Geïntegreerd systeem 

In de visie op digitalisering van het LHV wordt gesproken over de ideale situatie dat zorgpartijen niet 

volledige geïntegreerde systemen aanschaffen maar voor elk brok functionaliteit modules 

aanschaffen die met open standaarden aan elkaar gekoppeld worden. Zorgaanbieders kunnen dan 

de voor hen best passende functionaliteit kiezen en die altijd met de beschikbare koppelingen aan 

andere functionaliteiten koppelen. Hadoks is van mening dat dit zeker de ideale situatie zou kunnen 

zijn maar het voorlopig nog niet is. Hadoks kiest daarom waar mogelijk voor standaardisatie en 

maximale integratie. Integratie van HIS en HAPIS en de traditionele KIS-functionaliteit. Daarnaast 

wil Hadoks in de ontwerpen meenemen hoe met name de apotheeksystemen (AIS)  geïntegreerd 

of anders zeer betrouwbaar gekoppeld kunnen worden.  Op deze manier kan Hadoks als het ware 

één koppelvlak aanbieden aan netwerkpartners in plaats van uit elk verschillende systeem één. En 

binnen het geïntegreerde systeem zijn er geen koppelingen maar integraties. Als voorbeeld: het 

dossier in de dagpraktijk is dan hetzelfde dossier dat door ook in de ANW wordt geraadpleegd. Er 

hoeven geen gegevens overgedragen te worden. De verantwoordelijkheid voor de juiste werking 

ervan ligt bij één partij die daarop aangesproken kan worden. Ook is kennisdeling over gebruik van 

het systeem makkelijker en is datastandaardisatie impliciet geregeld.  

 

6.1.6 Gecompliceerd binnen Complex 

Zoals gezegd is het hele speelveld van de gezondheidszorg en de aanpalende domeinen complex te 

noemen. Bovenstaande maatregelen dragen bij aan complexiteitsreductie binnen het Hadoks-

domein (eerstelijns huisartsenzorg). Daarnaast dragen ze bij aan complexiteitsreductie in het hele 

speelveld doordat het systeem zich zoveel mogelijk als één systeem aanbiedt aan de 
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netwerkpartners in de zorg- en overige domeinen. Deze complexiteitsreductie zorgt ervoor dat we 

het vormgeven en inrichten van de drie hoofdapplicaties grotendeels met de logica van 

“Gecompliceerd” kunnen doen.  

Het construct HIS-HAPIS is door Hadoks autonoom vorm te geven. Het is alleen voor de 

koppelvlakken van belang rekening te houden met de domeinoverstijgende (regionale) visie en 

realiteit. Het HIS en het HAPIS staan als benodigde applicaties op de middellange termijn (5-10 jaar) 

niet ter discussie. De belangrijkste ontwikkeling bij het HIS zit vermoedelijk niet in het HIS zelf maar 

vooral in de aansluiting/ontsluiting van het HIS op de diverse andere domeinen en de patiënt. Dus 

vooral de koppelvlakken. De ontwikkeling bij het HAPIS zit vooral in de mogelijke uitbreiding van de 

coördinatierol naar en integratie met de diverse zorgaanbieders zoals GGZ, VVT, SEH en met 

bijvoorbeeld de meldkamer.  

De grote ontwikkelingen zitten dus met name aan de ‘randen’ van de applicaties. Het grootste deel 

van de gevraagde functionaliteit van deze programma’s is redelijk stabiel en valt binnen de 

verantwoordelijkheid van de huisartsenzorg / Hadoks. In de trits ‘meer’, ‘beter’, ‘anders’  valt de 

vormgeving van het HIS-HAPIS construct grotendeels onder ‘beter’.  Het HIS en het HAPIS (in mindere 

mate) beschouwen we daarom als Systems of Record. De huisartsen zijn dossierplichtig en het HIS 

(mede gevoed door het HAPIS) is het dossier-systeem van de huisarts. Het ‘ontzorgen’ dat ook in de 

visie van de Hadoks Coöperatie staat, gaat onder andere over deze systemen. Het gaat om 

beschikbaarheid en hygiëne van data maar ook simpelweg om de wettelijke dossierplicht. De huisarts 

wil dat de systemen hiervoor zo efficiënt mogelijk werken. Er zo min mogelijk last van hebben.  

6.1.7 Regionale afstemming 

Hadoks kan autonoom bewegen op het gebied van eerstelijns huisartsenzorg. Het is aan Hadoks om 

de plannen en resultaten in dit domein voor zover deze raken aan de plannen van de 

netwerkpartners,  af te stemmen met de netwerkpartners. Andersom maken de netwerkpartners als 

regionaal orgaan een domeinoverstijgende visie en plannen. Hadoks geeft input aan deze 

domeinoverstijgende visie en plannen en baseert haar eigen visie en plannen hierop. Deze 

wederzijdse afhankelijkheid van visie en plannen  vergt een continue wederzijdse afstemming van 

visie en plannen. 

6.1.8 Naar een regionale basisinfrastructuur voor de eerstelijns huisartsenzorg 

Door de vereenvoudiging naar één HIS en één geïntegreerd systeem, wordt de benodigde 

ondersteuning en infrastructuur ook efficiënter en effectiever. Het aantal leveranciers wordt beperkt, 

het aantal systemen wordt beperkt en er is eenduidigheid in de eisen die door het geïntegreerde 

systeem aan de infrastructuur wordt gesteld (denk aan verbindingen, werkplekken, printers e.d.). 

Samen vormen de applicaties en de infrastructuur de ‘regionale basisinfrastructuur’. Waar een 

veelvormige ICT-landschap eigenlijk niet goed te ondersteunen is door Hadoks, is een gelijkvormige 

omgeving dat wel. Hadoks zal daarom een producten en dienstencatalogus opstellen met 

producten en diensten in de regionale basisinfrastructuur: 

- Beheer en ondersteuning van HIS/HAPIS/KIS 

- Beheer en ondersteuning van infrastructuur 

- Beheer en ondersteuning van koppelingen met netwerkpartners 
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6.1.9 Datamanagement: HIS-datamanagement 

Het HIS-(waaronder HAPIS)-datamanagement richt zich op de informatie waarvoor huisartsen zelf 

verantwoordelijk zijn. Deze informatie uit het HIS en het HAPIS moet voor Hadoks en de 

aangesloten huisartsen zelf in te richten en beschikbaar zijn. Als voorbeeld kijkt Hadoks daarbij naar 

SGZ (Stichting Geïntegreerde eerstelijnszorg Zoetermeer)  waar ze beschikken over alle data uit HIS in 

het Business Intelligence-systeem Eridani. Daarmee hebben ze de mogelijkheid om alle gegevens uit 

het HIS en HAPIS van de regio te analyseren. Zo beschikken ze bijvoorbeeld over analyses ten 

behoeve van jet gesprek met verzekeraars en de gemeente en analyses ten behoeve van de 

jaarverslagen t.b.v. praktijkaccreditatie. Maar ook onderzoek naar gezondheid en ziekte binnen 

(bepaalde delen van) de populatie, is hiermee mogelijk. Deze vorm van Datamanagement kan los 

staan van Population Health Management (zie Datamanagement: Population Health Management ) 

omdat het bij huisartsenzorg alleen de gegevens in het HIS en HAPIS betreft. Ook zonder de relatie 

naar de andere domeinen zit er veel voor de huisartsenzorg relevante informatie opgesloten in de 

HIS- en HAPIS-gegevensverzameling. Bovendien willen we als Hadoks / huisartsen graag autonoom 

regie kunnen voeren over deze informatievoorziening. Eén regionaal HIS schept de randvoorwaarde 

voor een goede inrichting hiervan (zoals bij SGZ in Zoetermeer).   

6.1.10 Aard van ontwikkelproces 

Het ontwikkelen of selecteren van oplossingen die vallen onder de noemer ‘gecompliceerd’ 

gebeurt op de klassieke wijze. Het eindresultaat is goed  te beschrijven en af te bakenen, valt 

binnen de autonomie van Hadoks en wordt vertaald naar programma´s van eisen. Vervolgens 

wordt een projectplan opgesteld en vindt de selectie en implementatie planmatig plaats.  

 In Control 

6.2 SYSTEMS OF ENGAGEMENT, COMPLEX 
We brengen dus enigszins geforceerd maar ook noodzakelijk, omdat we nu eenmaal de complexe 

omgeving nooit volledig kunnen overzien, een scheiding aan tussen de ‘stabiele’ dossierfuncties van 

de systemen en de meer ‘fluide’ communicatiefuncties.  

Daarmee houden we wel degelijk oog voor de noodzaak van ‘anders’ werken in het kader van de 

ontwikkeling naar persoonsgerichte (netwerk)zorg. We hanteren de volgende definities van 

netwerkzorg/zorgnetwerk en persoonsgerichte zorg 

- Een zorgnetwerk is een gecoördineerde manier van samenwerken van een groep 

zorgaanbieders om de gezondheidsuitkomsten van een (deel)populatie te verbeteren. De 

zorgaanbieders zijn daarbij bereid gezamenlijk risico te dragen voor het wel of niet realiseren 

van kwaliteit en kosten van zorg.  (bron: Pim Valentijn) 

- Persoonsgerichte zorg is een manier om zorg op maat te bieden aan mensen met een 

gezondheidsvraag. Kern van persoonsgerichte zorg is dat je als zorgverlener niet de klacht of 

aandoening centraal stelt, maar de persoon in zijn geheel. In de zorg voor en ondersteuning 

bij gezondheidsvragen staat de manier waarop de patiënt in het leven staat en zelf met het 

probleem omgaat  centraal. (bron: ineen) 

Het vormgeven van persoonsgerichte zorg in een zorgnetwerk vindt altijd plaats in samenwerking 

met alle betrokken organisaties en onder verantwoordelijkheid en aansturing van een door die 
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organisaties aangewezen orgaan. In de regio Haaglanden: STZ en daarbinnen het RSO. Eerstelijns 

persoonsgerichte zorg is een contradictio in terminis!  

Wanneer de huisarts in zorgnetwerken mee gaat doen met werken via zorgplatforms en bijvoorbeeld 

e-health in allerlei vormen gaat toepassen, sluit de arts met zijn HIS (system of record) aan op deze 

Systems of Engagement. En deze vergen vanwege de aard van dit soort systemen (Systems of 

Engagement) een andere benadering. Het gaat in dit soort systemen niet om het ‘documenteren’ van 

de zorg maar om het ‘samenzorgen’. En ‘samen’ heeft (potentieel) vele karakters: 

- Samen met de patiënt 

- Samen met andere zorgaanbieders 

- Samen met andere domeinen (sociaal/gemeente/welzijn, mantelzorg, vrijwilligers) 

o Gericht op meerdere dimensies van gezondheid 

- Samen gefinancierd 

Door dit ‘samen’-karakter ligt de regie niet primair bij Hadoks maar bij de regionale partners 

waarmee de zorgnetwerken vormgegeven moeten gaan worden, verenigd in de STZ en daarbinnen 

het RSO. Het is aan Hadoks en de huisartsen om het huisartsenaandeel vorm en inhoud te geven in 

de daar te ontwerpen Haaglandse persoonsgerichte- en netwerkzorg.  

In deze paragraaf worden de onderwerpen  

- verwijzen 

- portalen 

- PGO 

- zorgplatform 

- e-health 

- Population Health Management 

in relatie tot elkaar besproken omdat deze voor een belangrijk deel in relatie tot elkaar betekenis 

krijgen. Dit is een belangrijke component van de complexiteit in het speelveld van digitalisering in de 

zorg.  

6.2.1 Verwijzingen 

Er worden vele gegevens uitgewisseld in de Zorg. Traditioneel zijn dat verwijzingen. Deze zijn nodig 

om de gegevens die zijn opgeslagen in het System of Record van zorgaanbieder A ook beschikbaar te 

krijgen in het System of Record van zorgaanbieder B voor zover deze nodig zijn voor de 

vervolgbehandeling bij zorgaanbieder B. Verwijzingen worden via verschillende routes gedaan. 

Enkele bekende hiervan: Zorgdomein, Zorgmail, Point, LSP.  Sommige van deze middelen / 

aanbieders gebruiken hun eigen (gesloten) standaard, sommigen maken gebruik van open 

standaarden. De overheid is steeds actiever in het stimuleren / afdwingen van (open) standaards 

voor gegevensuitwisseling. 
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6.2.2 Portalen 

Recenter is er ook behoefte (en wettelijke verplichting) ontstaan om patiënten inzage te geven in 

hun eigen dossier bij de huisarts of andere zorgaanbieder. Leveranciers van zorgaanbiedersystemen 

hebben daartoe portalen gemaakt waar de patiënt kan inloggen om zijn eigen gegevens in te zien. 

Vaak hebben deze portalen ook andere functionaliteiten, zoals het kunnen maken van een afspraak, 

e-consults (consult via chat of mail), herhaalmedicatie aanvragen, zelfmetingen opvoeren en 

beeldbellen. Dit zijn feitelijk de, oneerbiedig geformuleerd, aangeplakte stukjes ‘systems of 

engagement’ die vaak onder de noemer zelfzorg vallen. De idee is daarbij dat patiënt zelf een grotere 

rol krijgt in het zorgproces, het wordt ook wel zelfregie of zelfzorg genoemd. Een voorbeeld van een 

portaal is Mijngezondheids.net van Pharmapartners 

 

6.2.3 PGO 

Een andere vorm waarin deze zelfzorg vorm kan krijgen is het PGO, de Persoonlijke 

Gezondheidsomgeving. Deze applicaties, meestal in de vorm van een app voor op de smartphone, 

kunnen gezondheidsgegevens vanuit verschillende zorgaanbiedersystemen via een voorgeschreven 

protocol (Medmij) ophalen en beschikbaar stellen aan de patiënt. De patiënt is daarbij vrij om te 

kiezen welk PGO hij gebruikt. Tot op heden zien we veel PGO’s die zich specifiek richten op bepaalde 

(groepen van) zorgaanbieders. Bijvoorbeeld de ziekenhuizen of de huisarts. Vaak kan de patiënt bij 

de PGO ook zelfzorg-functionaliteiten gebruiken zoals die bij de portalen werden genoemd (zoals 

zelfmetingen uitvoeren/invullen, e-consult, beeldbellen). Een voorbeeld van een PGO is Ivido.  
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PGO’s zijn zuivere Systems of Engagement. De interactie met de patiënt staat centraal. PGO’s zullen 

in de toekomst verschillende mate en voor verschillende doelen interfaces aan voor apps en 

wearables aanbieden om e-health mee vorm te geven. Belangrijke gegeven is dat de PGO een app is 

door de patiënt (al dan niet) wordt gekozen. Volledigheid van data over de populatie, zowel voor wat 

betreft de volledigheid van gezondheidsdata per persoon als voor wat betreft de volledigheid van de 

populatie, is daarmee niet door de regio / de zorgaanbieders af te dwingen.  

 

 

6.2.4 Zorgplatform 

In tegenstelling tot het PGO is het zorgplatform een systeem van de (gezamenlijke) zorgaanbieders. 

Een zorgplatform wordt vaak genoemd in de context van een zorgnetwerk. Het is het platform 

waarop het zorgnetwerk virtueel wordt vormgegeven. Alle aangesloten zorgaanbieders leveren 

gezondheidsinformatie aan op het platform waarmee een integraal persoonsbeeld ontstaat. Ook de 

burger zelf sluit aan op het platform en kan net als bij het PGO naast gegevens raadplegen ook 

gegevens toevoegen en zelfzorg-functionaliteiten gebruiken (zelfmetingen, e-consult, beeldbellen 

e.d.). Hadoks maakt gebruik van Coördinate van Vital Health als KIS. Vital Health heeft naast 

Coordinate ook Engage. Engage is het zorgplatform van Vital Health.  

Een zorgplatform zou gekenschetst kunnen worden als System of Record omdat er gestructureerd 

gegevens worden opgeslagen. Dit opslaan gebeurt echter niet om één specifiek zorgproces, 

geprotocolleerd te ondersteunen maar om op basis van de samenvoeging van gegevens vanuit 

verschillende zorgaanbieders, nieuwe voor de gezondheid van de burger relevante informatie te 

verkrijgen. Het integraal persoonsbeeld. En om vervolgens op basis van die informatie de dialoog met 

de burger aan te gaan vanuit de diverse zorgaanbieders. Zorgplatforms bieden idealiter interfaces 

aan voor apps (waaronder PGO’s) en wearables waarmee e-health vormgegeven kan worden.  

Daarnaast is de verwachting dat zorgplatforms gebruikt worden om traditionele bilaterale 

gegevensuitwisselingen (deels) over te nemen. Doordat dan vrijwel alle Daarmee wordt het 

zorgplatform ook de basis voor Population Health Management. Dit is althans de ambitie van 

bijvoorbeeld Philips Vital Health met hun zorgplatform.  
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6.2.5 “Losse” e-health / apps en wearables 

Naast voornoemde varianten bestaan er uiteraard ook nog vele losse apps die ieder een specifiek 

doel dienen en die op geen of één of meerdere van bovengenoemde applicatievarianten aansluiten. 

Zo zijn er bijvoorbeeld apps voor: 

- communicatie tussen (huis)artsen, 

- patiënt-zorgaanbieder communicatie (zoals beeldbelapps), 

- diabetici, 

- Leefstijl, 

- gezondheidsapps van Google en Apple, 

- waarnemende huisartsen (diensten aanbieden/ruilen/te koop aanbieden), 

- Wearables die specifiek voor bepaalde metingen zijn gemaakt, 

- Smartwatches die ook gezondheidszaken kunnen meten, 

- Enz. 

Deze apps zijn meestal ontwikkeld voor een specifiek doel en integreren niet vanzelfsprekend met 

andere oplossingen maar staan op zichzelf. Sommige apps sluiten weer specifiek aan op een bepaald 

portaal, PGO of platform.  

6.2.6 Datamanagement: Population Health Management (PHM) 

Population Health Management is een betrekkelijk nieuw interdisciplinair vakgebied waarbij 

duurzame gezondheidszorg en een proactief, meer op preventie gericht beleid centraal staan. Een 

team van artsen, datawetenschappers, bestuurskundigen en sociale wetenschappers werkt aan 

manieren om de gezondheid van mensen te verbeteren en gezondheidsverschillen te verkleinen. Dit 

doen ze door informatie te analyseren die in de routinezorg en in andere domeinen wordt 

geregistreerd. Een heel nieuwe manier van werken, die leidt tot zorg die nog beter aansluit bij wat 

mensen nodig hebben. (bron: LUMC).  

De gegevens die nodig zijn worden voor wat betreft het huisartsendomein op dit moment o.a. uit het 

KIS, een aantal HIS-sen en het HAPIS gehaald. Deze gegevens worden onder andere met gegevens uit 

CBS en een aantal ziekenhuizen gecombineerd.  
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De keuze voor de regionale infrastructuur (zorgplatform?, PGO’s?, Portalen?) is bepalend voor hoe 

de dataverzameling in de toekomst plaatsvindt. Enkele mogelijkheden ter illustratie: 

- De regio kiest voor een zorgplatform en de voor Population Health Management relevante 

gegevenshouders sluiten hierop aan: 

o Zorgplatform levert gegevens voor PHM 

o Patient heeft één platform voor alle gegevens 

- De regio kiest niet voor een zorgplatform maar maakt afspraken over het promoten van een 

beperkt aantal PGO’s waarmee voor de patiënt de informatie uit de systemen uit de 

verschillende domeinen beschikbaar komt: 

o De (tientallen?)  systemen uit de domeinen (de Systems of Record) leveren de 

gegevens voor PHM 

o Patient heeft een aantal PGO’s in gebruik 

- Sommige domeinen kiezen voor het gebruik van portalen, andere voor PGO’s, er worden 

losse apps gebruikt en één van de ziekenhuizen gebruikt een zorgplatform: 

o De (tientallen?)  systemen uit de domeinen (de Systems of Record) leveren de 

gegevens. 

o Patient heeft enkele portalen (waaronder het zorgplatform dat zich dan als portaal 

voor het ziekenhuis presenteert) en enkele PGO’s en enkele losstaande apps in 

gebruik.  

Hieronder twee schetsen van mogelijke toekomstige situaties, waarbij de eerste afbeelding ook de 

huidige situatie weergeeft en de tweede afbeelding de Hadoks-visie respresenteert: 

 

Zonder regionaal system of engagement 
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Met regionaal gezondheidsplatform 

 

Regionale afspraken zijn volgens Hadoks noodzakelijk. Een belangrijke vraag daarbij is in hoeverre de 

regio zich in dergelijke mate kan organiseren dat dit soort afspraken ook daadwerkelijk gemaakt 

kunnen worden en dat die afspraken vervolgens ook strikt gevolgd worden. Ofwel: hoe maakbaar is 

de regio?  

6.2.7 Aard van ontwikkelproces 

Het ontwikkelen of selecteren van oplossingen die vallen onder de noemer ‘complex’ vergt een 

andere aanpak dan klassieke planmatige aanpak. De complexiteit vraag een minder rigide, minder 

vooraf geplande en minder vooraf afgebakende aanpak. Er is veel meer flexibiliteit nodig om steeds 

te kunnen reageren om veranderingen in de omgeving maar ook op de gevolgen van eigen 

interventies omdat deze gevolgen niet voorspelbaar zijn. De strategie die nodig is in dit complexe 

speelveld wordt ook wel ‘emergente strategie’ genoemd.  

In een emergent ontwikkelproces vormt zich gaandeweg een patroon van beslissingen, acties en 

beoordelingen gevolgd door nieuwe beslissingen. Het gaat erom telkens kleine stappen te zetten en 

initiatieven te ontplooien en continue te kijken naar het effect ervan. ‘Onderweg’ kan er nog volop 

worden bijgestuurd. Pas na verloop van tijd wordt duidelijk hoe deze aanpak zich uitkristalliseert.  

Het opstellen van een “Grand Plan” is hier niet aan de orde. Zouden we dit toch doen, zouden we 

onze ogen sluiten voor de complexiteit.  

 Emergent 
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7 UITWERKING EN VERVOLGSTAPPEN 

 

In de voorgaande paragrafen is het speelveld geschetst en is een onderscheid gemaakt in 

onderwerpen waarbij Hadoks met de huisartsen ‘In Control’ is en onderwerpen waarbij sprake is van 

‘Emergente Strategie’. In deze paragraaf wordt een aantal richtinggevende keuzes gemaakt binnen 

en over de verschillende onderwerpen en wordt aangegeven waar nog nadere invulling nodig is en 

wat daarvoor nodig is. 

7.1 IN CONTROL: 
In deze paragraaf worden de processen benoemd waarbij voor de aanpak het perspectief  ‘Hadoks is 

‘In Control’  wordt gehanteerd. 

7.1.1 Eén HIS(/HAPIS) 

Uit voorgaande maar ook uit de recente praktijk blijkt dat de keuze voor de regionale 

basisinfrastructuur (HIS/HAPIS) de eerst te maken keuze is. Als we weten welk HIS we kiezen, 

kunnen we keuze en inspanningen over de volgende zaken (niet uitputtend) daarop afstemmen:  

- Online inzage / Portalen  

- Zorgplatform en/of PGO’s 

- Teleconsult / declaratie ihkv transitie laagcomplexe zorg 

- ICT-ondersteuning door Hadoks 

- Gebruik van apps (zoals beeldbellen) 

- Population Health Management 

- HIS-datamanagement 

- HIS-extracties / -koppeling tbv ketenzorg 

- … 

Deze regionale basisinfrastructuur is de basis voor aanvulling en invulling op lokaal-, wijk- en/of 

subregioniveau (zoals met e-Health oplossingen) En deze regionale basisinfrastructuur biedt de 

koppelvlakken aan voor uitwisselingspartners (zoals de ziekenhuizen, vvt, ggz). 

Hadoks kan en zal huisartsen niet verplichten het te kiezen HIS af te nemen. Wel zal Hadoks haar 

dienstverlening inrichten op het te kiezen HIS. Daarnaast zal Hadoks financiële afspraken maken met 

de te kiezen leverancier die voor de afnemers in de regio een prijsvoordeel ten opzichte van 

individuele afname opleveren.  

7.1.2 Datamanagement: HIS-datamanagement 

Het HIS-datamanagement is onderdeel van de regionale basisinfrastructuur. Dit betekent voor het 

selectietraject van het HIS en HAPIS, dat de eis wordt gesteld dat een dergelijke applicatie wordt 

meegeleverd of dat er een werkende, bewezen koppeling naar een op de markt beschikbare BI-

tool is.  

Daarnaast heeft de ICT-ondernemer Zorg op Orde al veel ervaring, ook in opdracht van Hadoks, met 

het extraheren en analyseren van gegevens uit de diverse HIS-sen van huisartspraktijken in de regio 

Haaglanden. Zo bieden zij met hun propositie HIS-op-orde een dienst aan waarmee huisartsen tot op 

veld-niveau kwaltiteitsanalyses van hun HIS kunnen doen.  
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Hadoks wil onderzoeken of en hoe de ervaring en expertise van Zorg op Orde in te zetten is in de 

inrichting en exploitatie van het HIS-datamanagement  

7.1.2.1 Startprincipes HIS-HAPIS selectie 

- Eisen aan integratie dagpraktijk-ANW 

o Dossier, agenda, interface,  

o Vermoedelijke consequentie: één leverancier 

- Eisen aan integratie/koppeling Apotheek 

- Eisen aan HIS-datamanagement 

- Gegevensuitwisseling met netwerkpartners (vanuit HIS en HAPIS) is onderdeel van het 

eisenpakket. Onder andere:  

o Ziekenhuis 

o VVT 

o GGZ 

o Lab 

o Meldkamer 

o SEH 

7.1.3 KIS 

Voor de korte termijn moet de geprotocolleerde, multidisciplinaire zorg en de declaratie daarvan 

uiteraard doorgang vinden.  

Voor de langere termijn (> 2jaar) moet bezien worden hoe deze zorg zich ontwikkelt naar 

persoonsgerichte (netwerk-)zorg en welke ICT-voorziening daar de juiste ondersteuning voor biedt. 

Omdat netwerkzorg zich, zoals het er nu naar uitziet, het beste laat ondersteunen met een 

zorgplatform-oplossing is de vraag, gezien de strategische ambities van Philips Vital Health, of het 

huidige KIS door Hadoks en de regio (!) wordt gezien als een opstap naar een regionaal zorgplatform.  

Omdat het platform van het huidige KIS een potentiele kandidaat is voor het regionale zorgplatform 

en 

- we niet op korte termijn een één HIS-situatie hebben die een ‘KIS in HIS’ mogelijk maakt, 

- we willen afwachten of en hoe de ontwikkelingen richting een regionaal zorgplatform gaan 

lopen, wetende dat Hadoks daar beperkt sturend in kan zijn en dat dit (STZ) regionaal 

domeinoverstijgend tot stand moet komen, 

- we niet een grootschalige verandering (b.v. overgang naar ander systeem) in de chronische 

zorg willen doorvoeren met het risico op een tweede grootschalige verandering over twee 

jaar (als de zorgplatform-ontwikkelingen zich doorzetten), 

- we ervaring willen opdoen binnen de eerstelijns (chronische) zorg met digitale 

patientbetrokkenheid bij de multidisciplinaire zorg en Vital Health daar met Engage goede 

mogelijkheden toe biedt, 

is het opportuun om het huidige KIS te continueren. Daarmee wordt de eis aan het te kiezen HIS 

dat het goed moet koppelen/integreren met het KIS van Vital Health. Daarnaast moet Vital Health 

de declaratie van Teleconsulten gaan ondersteunen en moet er met Vital Health een oplossing 

voor de koppeling met de HIS-sen worden gevonden door de uitfasering van de OZIS-koppeling. 

Om in de toekomst ook andere keuzes te kunnen maken (zoals KIS in HIS) wordt geprotocolleerde 

registratie (zie KIS (Keteninformatiesysteem), meegenomen als eis aan het HIS.  
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Next steps 

- Onderhandeling met Vital Health voor contract van max 3 jaar 

- Afspraken maken met Vital Health over ketenzorg-koppeling met HIS-sen  

 

7.1.4 ICT-ondersteuning in de regio 

De ICT-ondersteuning in de regio is voor een deel afhankelijk van het te kiezen HIS omdat dit HIS 

eisen zal stellen aan de infrastructuur waarop het moet gaan draaien. Los daarvan kan per direct 

nagedacht en geïnventariseerd worden welke behoefte aan ICT-ondersteuning in de regio bestaat.  

Vooralsnog is de insteek vooral de klassieke KA (Kantoor Automatisering) onderdelen in de 

dienstverlening te vatten. Dit betreft telefonie, werkplekken, printers, lokaal netwerk, wifi en 

verbindingen met Internet / E-zorg. De verwachting is dat door standaardisatie en schaalgrootte 

kwaliteitsverbetering in deze dienstverlening gerealiseerd wordt.   

Belangrijk is dat de haalbaarheid wordt vastgesteld. Prijs en propositie moeten door de huisartsen 

aantrekkelijk gevonden worden zodat de dienst een zekere omvang kan bereiken en derhalve 

rendabel kan zijn.  

Ook moet nagedacht worden over de diverse onderdelen die gezamenlijk dan wel los worden 

aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan de optie om het HIS en alle overige ICT-diensten als compleet 

pakket af te nemen 

De ICT-diensten zullen door Services b.v. worden aangeboden aan de huisartsen. Naast de te leveren 

producten en diensten wordt ook een ondersteuningsstructuur ingericht. Deze bestaat uit een 

frontoffice waar vragen, incidenten en wijzigingen binnenkomen en waar de regie voor de 

afhandeling van en communicatie over deze meldingen ligt. Daarnaast zal Hadoks partijen 

contracteren die producten en diensten leveren en er support op bieden. Hadoks is kennis- en regie-

organisatie. De harde ICT-kennis en capaciteit worden ingekocht.  

Next Steps 

- Inventarisatie behoefte (inhoud en prijs) 

- Opstellen globale producten en dienstencatalogus (PDC) 

- Leveranciersverkenning en toetsing hoe concretisering PDC zich verhoudt tot de behoefte 

- Projectplan en begroting 

- Selectie leveranciers 

- Inrichten diensten  

- Inrichten (bemensing / tooling) frontoffice 

- Aanbieden, exploiteren en beheren diensten 

7.2 EMERGENT 
In deze paragraaf worden de digitaliserings-onderwerpen besproken die een emergent 

ontwikkelproces vragen. Het gekozen perspectief hier is: Hadoks is niet (volledig) ‘In Control’ maar 

moet zich bewegen in het complexe speelveld waarin veranderingen niet voorspelbaar zijn en er 

continue gereageerd moet worden op een veranderende realiteit.  
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7.2.1 Zorgplatform / PGO / Portalen 

Zoals eerder aangegeven vergt de ontwikkeling van en naar een zorgplatform een domein 

overstijgende regionale aanpak. Op dit moment wordt de rol van het STZ en daarbinnen het RSO, 

herbezien. Waar bij de ambitie is dat dit ‘regionale bestuur’ een steviger positie in de regio krijgt. 

Ambities op het gebied van een domein overstijgend zorgplatform en  (voorkeurs-)-PGO’s moeten 

hier geformuleerd gaan worden. Die ambities moeten volgen op een gedragen visie op 

persoonsgerichte netwerkzorg waarbij zowel zorginhoud, -proces en -financiering een plaats krijgen. 

In de aanloop naar deze regionale visievorming moeten de Hadoks-huisartsen hun eigen visie op 

dit onderwerp beschrijven zodat dit ingebracht kan worden in het regionale visie-traject. Naast 

deze langere termijnvisie op PGO’s en zorgplatform vanuit huisartsenperspectief, moet ook aandacht 

gegeven worden aan de ontwikkelingen op kortere termijn. Immers, er zullen steeds meer PGO’s op 

de markt verschijnen en de patiënten / burgers van Haaglanden zullen zelf keuzes gaan maken als ze 

geen advies van hun huisarts ontvangen.  

7.2.2 e-health  

e-health is een containerbegrip. Voor een verdere uitwerking naar een visie is het van belang om te 

formuleren wat we binnen de context van die visie onder e-health verstaan. Nictiz geeft hanteert de 

in 2019 herijkte definitie: 

‘e-health is de toepassing van zowel digitale informatie als communicatie om de gezondheid en 

gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren’  

Omdat deze definitie erg breed is (ketenzorgsystemen, Population Health Management vallen er ook 

onder) en we inmiddels impliciet een andere betekenis toekennen aan het begrip specificeren we de 

definitie nader naar: 

‘e-health is de toepassing van zowel digitale informatie als communicatie die door burgers wordt 

gebruikt om de eigen gezondheid te behouden of te verbeteren’ 

Het gaat hier dus om zelfzorg-ondersteunende digitale toepassingen.  

In de visie van Hadoks zijn digitalisering en e-health geen doelen maar middelen en staan ze niet 

náást de zorg maar zijn ze onderdeel ván de zorg. Het toepassen van e-health oplossingen betekent 

daarom dat we in de trits ‘meer’, ‘beter’, ‘anders’ het vrijwel altijd hebben over ‘anders’ werken.  

e-health is niet iets waar we ‘iets mee moeten’ maar is een potentiele oplossing voor een vraag naar 

efficiëntere en/of effectievere zorgverlening.  De technologie kan daarbij altijd inspireren maar nooit 

dicteren. Het gevaar van technology-push is dat oplossingen worden gekozen en geïmplementeerd 

‘omdat het kan’. Hadoks ziet e-health niet als een eigenstandig traject. Implementaties van e-health 

oplossingen zijn altijd onderdeel van een zorginnovatietraject waar bij die zorginnovatie de 

drijvende kracht achter de te kiezen oplossing is.  

Voor de korte termijn richt Hadoks zich op het initiëren en het ondersteunen van lokale 

zorginnovatietrajecten. In de praktijk zal dit vaak op het gebied van Chronische Zorg zijn omdat 

Hadoks daar al een ondersteuningsstructuur voor heet (de afdeling Chronische Zorg) en juist de 

groep chronische zorgpatiënten door hun chronische aandoening toegevoegde waarde van zelfzorg, 

ondersteund door e-health, zullen ervaren.  
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Zodra lokale experimenten succesvol blijken kan worden bekeken of en hoe deze innovaties ook 

breder (bijvoorbeeld regionaal) kunnen worden gedeeld en/of geïmplementeerd. Voor een 

regiobrede implementatie is het van belang dat de ontwikkelrichting naar HIS, PGO, zorgplatform,  

portalen e.d. al concreet is zodat beoordeeld kan worden hoe een toepassing past in die 

ontwikkelrichting.   

Voor de langere termijn geldt dat de afstemming op het regionale ICT-landschap al vooraf gedaan 

kan worden. De werkwijze waarbij altijd klein wordt geëxperimenteerd blijft overeind. Daarnaast 

erkent Hadoks dat niet alle lokale initiatieven per se regionaal beschikbaar moeten komen. De 

digitalisering van de huisartsenzorg kan voor een deel regionaal worden vormgegeven en 

ondersteund maar zal altijd voor het grootste deel een resultante zijn van de inspanningen van de 

ondernemende zorgprofessionals in wijk en praktijk.  

7.2.3 Datamanagement: Population Health Management 

Voor de korte termijn blijft Hadoks aangesloten bij het LUMC voor wat betreft het aanleveren van 

gegevens en het onderzoeksgericht raadplegen van gegevens in de door LUMC beheerde 

Population Health Management omgeving van de regio Haaglanden. Nadat er gekozen is voor een 

regionaal HIS kan worden gekeken naar hoe de HIS-datamanagement omgeving gekoppeld kan 

worden aan de domein overstijgende oplossing voor Population Health Management  

Voor de langere termijn valt de te kiezen richting voor de inrichting van Population Health 

Management voor een belangrijk deel samen met de beslissing om al dan niet met een regionaal 

domeinoverstijgend zorgplatform te gaan werken. Als die beslissing wordt genomen wordt dit 

zorgplatform vermoedelijk een belangrijke basis voor Population Health Management. Op dit 

moment kunnen daar nog geen richtinggevende uitspraken worden gedaan over hoe Population 

Health Management er in de regio op de langere termijn uit gaat zien. De belangrijkste voorwaarde 

voor Population Health Management is de beschikbaarheid van gegevens uit de diverse domeinen. 

Dus met name in de domeinoverstijgende regie en afstemming (STZ, RSO) moet dit vorm gaan 

krijgen. 

7.2.4 Next Steps 

Voor de systems of engagement (PGO, E-health, zorgplatform, Population Health Management e.d.) 

worden nog niet direct plannen gemaakt maar worden bestaande activiteiten gecontinueerd, bestaat 

ruimte voor experimenteren op kleine schaal en wordt de afstemming met regionale ontwikkelingen, 

met als belangrijke pijler de herinrichting van de regionale organisatie STZ/RSO, actief gezocht.  

 


