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Disclosure belangen spreker
Geen (potentiële)
belangenverstrengeling
Voor bijeenkomst mogelijk
relevante relaties¹

-

• Sponsoring of onderzoeksgeld²
• Honorarium of andere 

(financiële) vergoeding³
• Aandeelhouder⁴
• Andere relatie, namelijk…⁵

•
•
•
•



Herkent u het?
Uitslag??

Ziekenhuis?? 
Ik maak me ongerust

over de uitslag van het 
ziekenhuis……..



Medical Dashboard
Huisarts inzage in ziekenhuisdossier*

Is het nodig?
Mag het?
Kan het?
Wat vinden patiënten?
Wat vinden huisartsen?

*Conclusie en Beleid; Medicatie; Laboratorium



Medical Dashboard
Huisarts inzage in ziekenhuisdossier

Is het nodig? Analyse berichtgeving LUMC
Mag het? Wetgeving
Kan het? Techniek
Wat vinden patiënten? Surveyonderzoek (n=90)
Wat vinden huisartsen? Pilotstudie (n=25) +

interviews vóór en na



Bijdrage aan programma deliverables
4. Voorwaarden en condities rondom inzage en downloaden van medische gegevens 
voor patiënten van umc’s geduid en waar mogelijk gerealiseerd.

5. Een blauwdruk voor interoperabiliteit tussen ziekenhuisinformatiesystemen en 
het PGO.

7. Een raamwerk voor regionale samenwerking ten behoeve van effectieve e-
health implementatie en opschaling met richtlijnen voor governance, 
interoperabiliteit en transmurale afspraken voor zorgverlening.

8. Modellen die de regierol van de patiënt en kwaliteit van zorg versterken zijn in de 
uitwerking van dit programma geïmplementeerd en opgeschaald.



Resultaten – is het nodig?
Ja!

35.8% binnen 1 jaar tijd geen polibrief 

"Eigenlijk is het natuurlijk een beetje gênant - in deze tijd - dat je 
nu achterloopt. Dat de patiënt je zo aankijkt van: ‘Eh ja..in welke 
wereld leven jullie eigenlijk, dat dat niet inzichtelijk is?’“

"Een bekend probleem is dat medicatie in het ziekenhuis gestopt 
is en dat je niet weet waarom het gestopt is.“
Analyse poliklinische brieven LUMC, 2016-2017, n=3024 
Interviews met 13 huisartsen, regio Leiden, juni 2018. 



Resultaten – mag het?
Ja! 

‘Goed behandelaarschap’ i.h.k.v. WGBO.

Geen expliciete toestemming patiënt nodig.

Indien actief bezwaar: geen gegevensuitwisseling.
(n=1 in LUMC)

Vooronderzoek t.b.v. pilotstudie bij 25 huisartsen regio Leiden, 2017-2018. 



Resultaten – wat vinden patiënten?
78% van de patiënten vindt dat gegevensuitwisseling
gemakkelijker zou moeten.

Belangrijkste items (vanuit ziekenhuis):
• Voorgeschiedenis
• Medicatie
• Laboratoriumonderzoek
• Conclusie

Surveyonderzoek patiënten LUMC, november 2018. n=90



Resultaten – kan het?
Ja!

Vanuit HIS, via 
koppeling met 
Sleutelnet.

Géén extra 
inloggegevens.

Pilotstudie bij 25 huisartsen regio Leiden, november 2018 – februari 2019. 



Resultaten – wat vinden huisartsen?
"Ja, dat is natuurlijk prachtig als je gewoon kan zien: ja, ik 
zou nu een natrium aanvragen, oh nee, dat is vorige week al 
door de cardioloog gedaan, dat is al bekend!"

“Het werkt goed, snel.”

“Ik heb al vaak naar het lab gekeken.”

“Mogen mijn collega’s uit de praktijk dit ook al?”

Pilotstudie bij 25 huisartsen regio Leiden, november 2018 – februari 2019. 



Toekomst
Implementatiestudie afronden.

Opschalen: Medical Dashboard via PGO.

De patiënt wordt eigenaar van zorggegevens.

De patiënt kan zorgverleners toegang geven.



Tips en adviezen
Begin klein, innovatie 
moet groeien.

Betrek gebruikers en 
patiënten vanaf het 
begin bij de 
ontwikkeling.

Afbeelding: Vier artsen per beamer (eigen materiaal)

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYga7o0pPfAhVMC-wKHdvHBoAQjRx6BAgBEAU&url=https://regioeindhoven.pvda.nl/nieuws/denk-groot-begin-klein/attachment/denk-groot-begin-klein-2/&psig=AOvVaw26omUfThAeZey1e77U1D_c&ust=1544475633966863
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Het programma e-Health wordt gefinancierd door het 
Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare 
verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is 

mogelijk gemaakt door ZonMw.

www.nfu-ehealth.nl | info@nfu-ehealth.nl

http://www.nfu-ehealth.nl/
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