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ICT leveranciers en de zorg, ik blijf dit een interessant huwelijk vinden. ICT-leveranciers en hun producten 
zijn motoren van innovatie in de zorg. Vele mooie concepten en ideeën komen zonder leveranciers niet tot 
implementatie en juist nieuwe functionaliteiten brengen de zorgsector weer nieuwe ideeën voor betere zorg. 
Juiste informatie, op de juiste plek, op het juiste moment kan niet zonder leveranciers en hun systemen. ICT-
leveranciers en zorgverleners horen bij elkaar. Voorbestemd, zo je wilt. En dat gaat net als in een huwelijk heel 
vaak goed, maar niet altijd.

Een zorginformatiesysteem dat huisartsenpraktijken of zieken-
huizen gebruiken voor dossiervoering en ondersteuning van de 
kernprocessen wordt in de regel niet ingekocht voor een jaar om 
daarna een nieuwe te kopen, zoals een paar schoenen. Terwijl de 
te leveren zorg en dus ook de wijze waarop deze geleverd wordt 
gedurende de afschrijvingstermijn van zo’n systeem significant 
kan veranderen. En daarmee de wensen van de klant. 

En dan kan ineens de relatie tussen zorgverlener en leveran-
cier aanvoelen als een gedwongen huwelijk onder vervelen-
de voorwaarden. 

Het huwelijk loopt soms net niet helemaal zoals we aan beide 
kanten willen. Regelmatig hoor ik de verhalen van zorgaan-
bieders over beperkte vrijheid om van leverancier te kunnen 
wisselen. Omdat bijvoorbeeld de migratie-inspanning te groot is, 
het aantal beschikbare leveranciers te klein of de functionaliteit 
bij anderen te beperkt.

Trouwen met standaard maatwerk
Veel (delen van) ICT-systemen zijn als maatwerk gebouwd. Dat 
heeft ook te maken met variatie in dossiervoering en werkpro-
cessen tussen zorgverleners en met de wijze waarop informa-
tie geregistreerd wordt. Een deel van de in de zorg gebruikte 
systemen kan op zich zelf goed functioneren, maar ondersteu-
nen de samenwerking met andere systemen soms beperkt. Het 
vermijden van maatwerk is lastig, omdat zorgbrede afspraken 
over taal en techniek op veel gebieden nog ontbreken en onvol-
doende op open standaarden gebaseerd zijn. 

Geen huwelijkse voorwaarden, maar normering is in dit 
geval een mooi middel. Het wetsvoorstel elektronische ge-
gevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) moet per gegevensuit-
wisseling normen verplicht stellen die aangeven aan welke 
standaarden deze moet voldoen. ICT-producten zullen hierop 
gecertificeerd worden. 

Wat mag het kosten?
Een bruiloft en het onderhouden van je huwelijk kost geld. En 
tijd. Kosten die nodig zijn om een systeem geïmplementeerd 
en naar tevredenheid werkend te krijgen, worden vaak hoog 
gevonden en de inspanning van zorgverleners om daartoe te 
komen is vaak groot. 

Ziekenhuizen besteden nu zo’n 5,7 procent van hun omzet aan 
ICT. In de ouderen- en gehandicaptenzorg is dit gemiddeld 4,2 
procent. Dat is zo’n 1.813 euro per cliënt. Vooral de software-
kosten als onderdeel hiervan stijgen de afgelopen jaren.1 Ter 

vergelijking: in de financiële sector wordt gemiddeld 10 procent 
van de omzet in ICT geïnvesteerd.2

Maar wat mag een systeem nu kosten? Is het logisch dat er voor 
berichtenuitwisseling per bericht wordt betaald en het gebruik 
verder gratis is? Of zit daar juist een perverse prikkel voor 
uitwisseling in? Hoort een nieuw patiëntportaal nu gewoon bij 
het systeem dat je hebt ingekocht vorig jaar of is dit een nieuwe 
module met aanvullende licentiekosten?

Natuurlijk: softwareontwikkeling, -onderhoud en -beheer kosten 
geld. De vraag is wel of de gevraagde prijzen passend zijn, ook 
in de maatschappelijke context van de zorg. Zorgaanbieders 
kunnen nu moeilijk controleren of zij een eerlijke prijs betalen 
en of leveranciers voldoen aan afspraken rondom bijvoorbeeld 
open standaardisatie. Het uitgangspunt dat ik onderschrijf, is dat 
ICT-leveranciers in de zorg dezelfde transparantieverplichtingen 
zouden moeten hebben als de sector waarvoor ze werken. 
Want uiteindelijk draait ook een geslaagd huwelijk om ver-
trouwen en respect voor elkaar. En hebben beide partners een 
aandeel in dit huwelijk!
 
De volgende keer ga ik graag hier verder op in, in het bijzonder 
op de toegang tot informatie uit eigen systemen door zorgaan-
bieders, de invloed van (georganiseerde)  gebruikers zelf en 
samenwerking en ondersteuning van leveranciers. 
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