
Meer mens, minder patiënt 
Een pitch over waarde, prioriteiten en randvoorwaarden voor elektronische 
gegevensuitwisseling in de zorg 



Meer mens, minder patiënt! 
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In 2030 

 

1.  …  is het voor mij gemakkelijk om gezond te leven  

2.  …  is alles voor mijn welzijn en gezondheid binnen mijn bereik 

3.  …  draait de zorg om de kwaliteit van mijn leven 

4.  …  leef ik zelfstandig én sta ik er niet alleen voor 

5.  … heb ik toegang tot de allerbeste zorg  

Visie van de Patiëntenfederatie Nederland 



Wat is het 
perspectief van  

de patiënt? 



Waarom elektronische uitwisseling? 
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Van 

• vermijdbare sterfte 

• vermijdbare schade 

• vermijdbare opnames 

• dubbele onderzoeken 

• papier en fax 

 

Naar 

• veilig 

• kwaliteit 

• continuïteit 

• kwaliteit van leven 

• gedeelde besluitvorming 

• meer regie over gezondheid 



kwaliteit  
van zorg 

continuïteit  
van zorg 

kwaliteit  
van leven 

  

. 

. . 

kwaliteit van leven 
Meer regie over gezondheid 
 
Samen beslissen 
 
Geen overbodige diagnostiek 
 
Onafhankelijkheid  
 
Rust & vertrouwen 

continuïteit van zorg 
Zorgverleners werken niet op een eiland: 

goede samenwerking vraagt goede 
uitwisseling  

 
Van binnen en tussen instellingen, over 

regiogrenzen, naar huis 
 

De patiënt en zijn mantelzorger(s) zijn 

onmisbaar onderdeel 

Meer mens,  
minder patiënt! 

Gegevens reizen mee door de zorg 
 

Zonder grenzen en beperkingen 
 
  

kwaliteit van zorg 
Zorg moet veilig zijn 
 
Ondersteunt goede zorg zoals beschreven 
in zorgstandaarden en richtlijnen 
 
Relevante informatie bij spoed 

Waarde van gegevensuitwisseling in de zorg 



Betrokkenheid van patiënten is onmisbaar 
Waarom? 





Als je thuis woont en medicijnen gebruikt… 

“In 70% van de gevallen geven patiënten, huisartsen en 
apothekers verschillende lijstjes als wordt gevraagd welke medicatie 
de patiënt gebruikt.”  
 

 

Bob de Dood 

Projectleider convenant Medicatieoverdracht Amsterdam, 

lid implementatieteam KNMP/NVZA 

 

citaat 



In 1—10% van deze gevallen ondervinden 
patiënten ook daadwerkelijke schade 



Wie weet wat de 
patiënt thuis doet, 

slikt of niet? 



Medicatie-overzicht? 
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Patiënt heeft unieke kennis. 
Betrokkenheid patiënt is essentieel! 
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Onze randvoorwaarden 
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• gegevens reizen met de patiënt mee 

• geen onzichtbare regiogrenzen 

 

• alles over mij, MedMij! 



Top 11 
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1) Medicatiegegevens (voorschrijving, 

toediening én gebruik door de patiënt) 

2) Waarneemgegevens HA-HAP (avg, sog) 

3) Acute zorg (overdracht tussen HA, ambulance en SEH 

bij spoed)  

4) Huisarts-Specialist (HASP richtlijn) 

5) BasisGegevenssetZorg 

6) eOverdracht (verpleegkundige overdracht 

ziekenhuis, instelling, thuis) 

7) Brieven en anderen correspondentie 

8) Labuitslagen  

9) Beelden 

10) Geboortezorg 

11) Palliatieve zorg 

 


