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“Samenwerkende zorgverleners organiseren de 

zorg rondom en voor de patiënt.

Dit vraagt om snelle beschikbaarheid van 
complete informatie op het point of care”.

Visie PharmaPartners
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Een krachtige eerste lijn
Consultatiesessie VWS

Een goed georganiseerde en krachtige eerste lijn is essentieel 
voor kwalitatieve, mensgerichte en betaalbare zorg in Nederland.

“ICT is randvoorwaardelijk om de positie van de eerste lijn te verstevigen” 
(NICTIZ White paper 2018)

De rol van PharmaPartners:

▪ Verbindend leiderschap

▪ De regionale benadering

▪ Strategie en ontwikkeling: voor, met en door de klanten

▪ Innovaties: meer zinnige zorg met minder werkdruk

▪ Software voor het leven
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Gegevensuitwisselingen

Consultatiesessie VWS
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Knelpunten/Risico’s
Consultatiesessie VWS

▪ Geen of onvolledige informatie op point-of-care leidt tot fouten, met name vanwege gebrekkige 
uitwisseling tussen eerste en tweede lijn

▪ Strenge privacy wetgeving: Spanning tussen goede gegevensuitwisseling versus bescherming van de 
persoonsgegevens

▪ Gebrek aan focus: De hoeveelheid aan eisen, wetgeving (circa 40% van capaciteit), de samenhang van 
standaarden en parallelle landelijke programma’s maakt dat een gefaseerde realisatie onmogelijk is

▪ Wiel opnieuw uitvinden: Voorkom het gedwongen herbouwen van bestaande structuren en vervangen 
van standaarden (e.g. toedienregistratie, ontvangen lab-uitslagen). Dit levert geen meerwaarde

▪ Onvoldoende draagvlak in het zorgveld: Houd bij het introduceren van nieuwe eisen en standaarden 
oog voor de praktische implementatie bij zorgaanbieders – voorkom de perceptie van een 
(technologische) push vanuit de leverancier

▪ Beperkt besef van benodigde technische randvoorwaarden: Ook de basisvoorzieningen vereisen 
onderhoudsinspanningen om de vereiste gegevensuitwisselingen op brede (landelijke) schaal te 
faciliteren

▪ Arbeidsmarkt: Gekwalificeerde ICT’ers zijn schaars
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Aanpak en advies
Consultatiesessie VWS

▪ Maak gebruik van samenwerking via NedXis: door samen te werken aan een gezamenlijke 
gedragen roadmap kunnen we snelheid maken

▪ Zorg voor prioritering: breng prioriteit aan én werk actief aan het beperken van overige 
initiatieven en eisen die ontwikkelcapaciteit van de samenwerkende leveranciers vragen

▪ Zorg voor fasering: beginnen met kleine deeloplossingen voor de grootste knelpunten die de 
meeste toegevoegde waarde bieden zodat de patiënt hier snel iets van merkt

▪ Zorg voor implementatiebegeleiding: stuur aan op daadwerkelijk gebruik in de dagelijkse praktijk

▪ Definieer KPI’s op basis waarvan het gebruik en de effectiviteit van de geïntroduceerde 
oplossingen bewezen kunnen worden

▪ Zorg voor financiering: niet alleen voor de vereiste gegevensuitwisseling maar juist ook voor 
realisatie van benodigde basisvoorzieningen met oog op lange termijn onderhoudsinspanningen
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Oplossingen
Consultatiesessie VWS

PharmaPartners ondersteunt het initiatief van VWS om richting en prioriteiten aan te geven 
in de realisatie van de benodigde gegevensuitwisselingen en wil hierin graag actief 
samenwerken met andere leveranciers. We adviseren hierbij het volgende:

▪ Geef de absolute prioriteit aan de gegevensuitwisseling in het medicatieproces volgens 
de standaard Medicatieproces 9.0

▪ Prioriteer de elementen die de relevante knelpunten ook echt oplossen en de meeste 
waarde toevoegen. Bij voorkeur het AMO en stop/wijzig berichten (MA/TA/MG)

▪ Geef een handreiking voor een pragmatische toepassing van de privacy wetgeving in de 
Nederlandse zorg

▪ Behoud wat goed functioneert (in de regio’s) en benut dat en zorg voor verdere 
implementatie (bijv. Lab uitwisseling met apotheken, uitwisselen van toedienlijsten)
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Vragen?
Consultatiesessie VWS


