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Voorwoord 

Voor u ligt het eindverslag van het ZonMW project : Van Papier naar E-praktijk. 

Dit project is gericht op het verbeteren van de zorg van kwetsbare ouderen door middel van het 

digitaal ondersteunen van het Multidisciplinair Overleg (MDO) en het faciliteren van de online toegang 

van de patiënt of diens mantelzorger tot het ouderen dossier. 

Het project is uitgevoerd door de volgende samenwerkingspartners: Huisartsen Coöperatie ZorgNU, 

Thuiszorgorganisatie Careyn, Stichting Woon-zorgcentra De Rijnhoven, Vilans en IT leverancier 

Portavita. 

De samenwerkingspartners zien een belangrijke toegevoegde waarde in een verdere versterking van 

de samenwerking tussen de huisarts en de Specialist Ouderen (SO) ten behoeve van thuiswonende 

kwetsbare ouderen en willen werken aan een multidisciplinaire aanpak voor deze groep. De te 

verwachten opbrengst van het project is dat ketenpartners over effectieve werkvormen beschikken 

voor met name de samenwerking in de driehoek huisarts-SO-wijkverpleegkundige. Het gezamenlijk 

opstellen van een Individueel ZorgPlan (IZP) staat hierbij centraal.  

Bij de implementatiestrategie van het project was het uitgangspunt om cliënten en hun mantelzorger 

meer regie en invloed te geven op het eigen zorgtraject. Als middel is gekozen om inbreng in het IZP 

online te faciliteren. De uitwerking hiervan vond plaats door middel van een pressure cooker 

methodiek en een leercyclus.  

Samenvattend heeft het project de multidisciplinaire samenwerking rond 616 kwetsbare ouderen in 17 

huisartsenpraktijken op een hoger niveau gebracht, is het merendeel van de patiënten begeleid door 

middel van een Individueel Zorg Plan en blijken somatische problemen overheersend voor de te 

leveren zorg. De inzichten zijn gebruikt voor een regionaal ketenzorgprogramma kwetsbare ouderen. 

Ook zijn gebruikershandreikingen voor het gebruik van het IZP gemaakt voor patiënten, mantelzorgers 

en zorgverleners. Tenslotte zijn eerste ervaringen opgedaan met de online communicatie tussen de 

patiënt of diens mantelzorger en het IZP in het ouderendossier. 
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1. Context 

Achtergrond 
Als gevolg van de extramuralisering van de zorg zien de samenwerkingspartners dat de eerstelijns 

zorg in toenemende mate geconfronteerd wordt met meer thuiswonende kwetsbare ouderen. 

Waaronder mensen met dementie, complexe problematiek en multimorbiditeit. De huisarts is de voor 

de hand liggende regisseur voor de zorg van deze doelgroep. 

 

Het actuele probleem hierbij is dat het multidisciplinaire team en consultatieteam op papier goed 

uitgewerkt en theoretisch onderbouwd zijn. Maar dit heeft nog niet geleid tot een volledige 

implementatie van een werkbaar individueel zorgplan (IZP) voor ouderen. Daarom is het project Van 

Papier naar E-praktijk gestart. Deze eindevaluatie gaat over dit project.  

 

Missie 

De missie van de samenwerkingspartners is om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk thuis in de buurt 

te kunnen ondersteunen. Hierbij streven zij er naar om de eigenheid van het individu zolang mogelijk 

te behouden en zorg en welzijn ondersteunend daar aan te laten zijn. Optimale gegevens overdracht 

door middel van ICT en eHealth is voor het realiseren van deze missie de belangrijkste voorwaarde.  

Informatie delen 
Naar aanleiding van het promotieonderzoek van Kramer (Universiteit van Tilburg) zegt zij in een 

interview met Skipr (2014): “Overheid en zorgverzekeraars moeten anders werken om het delen van 

informatie binnen zorgnetwerken niet te beperken. De partijen zouden ook meer vertrouwen in elkaar 

moeten hebben. Regels die het delen van informatie en nauwe samenwerking slechts beperkt 

toestaan, belemmeren de samenwerking in zorgnetwerken.” 

De praktische toepassing van het multidisciplinair vastleggen van een individueel zorgplan in het 

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) vergroot de kans op verbeteringen. Niet alleen de professionals 

zijn daarbij aan zet, tevens de cliënt en diens mantelzorger. 

Urgentie integrale ouderenzorg 
Gedurende dit project is de maatschappelijke urgentie van het ontwikkelen van integrale ouderenzorg 

in de eerstelijnsgezondheidszorg toegenomen door de toenemende vergrijzing (Figuur 1). De verdere 

verschuiving van intramurale ouderenzorg naar extramurale ouderenzorg geeft een toenemende druk 

op de huisarts. Er blijkt een toename van kwetsbare ouderen in de avonduren bij de Huisartsenpost 

(HAP) en de Spoed Eisende Hulpposten (SEH) te zijn in de Nederlandse ziekenhuizen ( NOS juni 

2016). Of om een ervaringsdeskundige, Schellart (SEH arts in Roermond) te quoten: "We merken dat 

mensen langer thuis moeten blijven, zodat de zorg thuis door de mantelzorgers, de thuiszorg en de 

huisarts langer geleverd moet worden. En dat het op een gegeven moment spaak loopt en dat er dan 

geen acute opvang beschikbaar is."  
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Figuur 1. Samenstelling van de bevolking in 1950, 2012 en de prognose voor 2040 (CBS,2012). 
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/hervorming-zorg-cijfers-vergrijzing.html  

Definitie kwetsbare ouderen 

Vanaf het begin van het project zijn wij uitgegaan van de groep 75+ patiënten als het gaat om 

kwetsbare ouderen. De reden hiervoor was dat de preferente Zorgverzekeraar een ouderen module 

had waarin alle 75+ patiënten gescreend werden op kwetsbaar/ niet kwetsbaar. De patiënten die 

opgenomen zijn in dit project betreffen de kwetsbare 75 + patiënten: mensen met bekende 

multimorbiditeit, polyfarmacie en beperkte steunstructuur. Zij zijn in kaart gebracht met het 

screeningsinstrument Transmuraal Zorg Assesment Geriatrie (TRAZAG). 

Opbouw project 
In het project zijn twee werkwijzen en fasen geïntegreerd: Fase 1: maatwerk en Fase 2: e-praktijk. De 

eerste fase (maatwerk) was de implementatie van het IZP bij de betrokken hulpverleners van het MDO 

(multidisciplinair overleg) ten behoeve van de kwetsbare oudere. De tweede fase (e-praktijk) was 

experimenteel: Het online beschikbaar stellen van het Individuele Zorgplan voor de patiënt of diens 

mantelzorger. De huisartsenpraktijken begonnen met het implementeren van een multidisciplinair 

overleg (MDO) en het gebruik van een elektronisch patiëntendossier (EPD) met een IZP. Nadat deze 

stap gezet was konden ze verder met het faciliteren van online toegang van de patiënt tot het 

http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/hervorming-zorg-cijfers-vergrijzing.html
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Zorgplan in het EPD (zie figuur 2. De samenhang van de twee deelprojecten).  

 

Figuur 2. De samenhang van de twee deelprojecten 

Doelstelling 

De doelstelling was om 200 patiënten te includeren in het maatwerkproject (fase 1) en vervolgens 

minimaal 50 patiënten in de e-praktijk (fase 2). Er hebben uiteindelijk 17 praktijken met 38 huisartsen 

deelgenomen aan het project en 616 patiënten hebben een ouderendossier (EPD) in Portavita 

gekregen. Twaalf daarvan hebben een online toegang gekregen. 
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2. Fase 1 - Implementatie digitaal individueel 

zorgplan 

Tijdens de eerste fase is gestart met een kick off voor de deelnemende praktijken en ketenpartners uit 

de hele regio. Een deel van de deelnemers heeft plaats genomen in een werkgroep om kennis en 

ervaring te delen. Gedurende het project heeft drie keer een Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus 

gedraaid, op basis waarvan een aantal keren trainingen zijn georganiseerd. Zowel op regio als op 

praktijkniveau. Ook zijn enquêtes gehouden onder de deelnemers. Op deze wijze werd geleidelijke 

training in de implementatie beoogd bij alle ketenpartners, te weten: huisartsen, specialisten ouderen, 

casemanagers dementie, wijkverpleging en praktijkondersteuners. In het algemeen was de beleving, 

dat er te weinig tijd is voor een gedegen implementatie.  

Het IZP 

Het individueel zorgplan (IZP) is een onderdeel van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), zie 

figuur 3. In het IZP staan de persoonlijke doelen van de patiënt die zijn afgestemd met de 

zorgverleners. Medische informatie en administratieve gegevens staan in het 

huisartsinformatiesysteem (HIS) en/of het keteninformatiesysteem (KIS). Dit laatste maakt geen 

onderdeel uit van het zorgplan om het zorgplan overzichtelijk en beknopt te houden. Het IZP is, naast 

de wensen van de cliënt, de basis van de digitale uitwisseling tussen de praktijkondersteuner (POH), 

huisarts, wijkverpleegkundige (WV), specialist ouderengeneeskunde (SO) en eventueel de Dementie 

consulent. Zowel het KIS als het IZP zijn van Portavita.  

 

Figuur 3. Opbouw van het digitale dossier 
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Het zorgplan vormt de basis voor het uitvoeren van de behandeling in samenwerking met de patiënt 

en mantelzorger en ketenpartners (zie Figuur 4).

 

Figuur 4. Schematische weergave van het werkproces omtrent het individueel zorgplan. 
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3. Fase 1 - Meetbare resultaten uit Portavita 

De doelstelling was om 200 patiënten te includeren, ongeveer tien patiënten per praktijk. Uiteindelijk 

hebben 17 praktijken met 38 huisartsen deelgenomen aan het project en hebben 616 patiënten een 

ouderendossier (EPD) in Portavita gekregen. Dat is 416 meer dan beoogd. 

Onderstaand staan de meetbare resultaten vanuit Portavita weergegeven (bron: Portavita Analytics).  

 

Ouderen met een ouderendossier en een ingevulde TRAZAG en/of een individueel zorgplan in 

Portavita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal ouderendossier Portavita met bekende TRAZAG waarbij een IZP is ingevuld 

 

  

Aantal ouderendossiers Portavita waarvan  TRAZAG onbekend is, maar wel met een ingevuld 

IZP 

 

Aantal ouderendossiers in Portavita waarvan en TRAZAG en IZP onbekend is 

Er zijn 217 lege dossiers. Dit hoeft niet te betekenen dat er niets bekend is van de patiënt. Bij de start 

van het project waren er al TRAZAG’s afgenomen, maar op papier verwerkt. Gezien de 

Totaal 616 patienten

IZP bekend en ingevuld  48% 296 patienten

TRAZAG bekend en ingevuld 54% 333 patienten

Totaal 333 patiënten 

TRAZAG bekend en IZP ingevuld 57% 190 patiënten 

Totaal 283 patiënten 

IZP bekend en ingevuld  38% 106 patiënten 
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tijdsinvestering is ervoor gekozen om deze papieren versies niet handmatig over te zetten in het 

ouderendossier van Portavita. 

 

Bij de ouderendossiers Portavita met een ingevuld IZP (296) bestond de mogelijkheid om een consult 

aanvraag te doen bij Specialist Ouderengeneeskunde en later in het project bij de wijkverpleging. Dit 

was met betrekking tot de IT een ontwikkeldossier met diverse malen een aanpassing op basis van de 

PDCA cycli. Het kostte praktijken veel moeite om deze functionaliteit te snappen en te gebruiken. 

Consult specialist ouderengeneeskunde via IZP aangevraagd :43 consulten 

Consult wijkverpleging via IZP aangevraagd   :6 consulten  

 

 Onderverdeling van problemen naar domeinen in het IZP 

 

Het is mogelijk dat bij een patiënt meerdere problemen in verschillende domeinen zijn geregistreerd. 

 

Parameters zijn geregistreerd in de ouderendossiers met een bekende TRAZAG 

 

 

MDRD<30 gemeten en bekend  

 

* MDRD is een maat voor de nierfunctie. Een waarde van <30 betekent een slechte nierfunctie die aanpassing van voeding en 

medicatie vereist.  

 

totaal 296 patiënten

Somatisch 339 items geregistreerd 55%

Functioneel 96 items geregistreerd 16%

Maatschappelijk 46 items geregistreerd 8%

Psychisch 140 items geregistreerd 23%

Totaal 333 patienten

MMSE score 24% 80 patienten

Get -up en Go score 4% 13 patienten

Geriatric depression scale score 6% 20 patienten

Groningen Frailty indicator score 6% 20 patienten

Totaal 486 patienten 

MDRD* < 30 gemeten en bekend   5.15 % 25 patiënten 
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4. Fase 1 - Uitkomsten onderzoek onder 

professionals 

Met behulp van het enquêteprogramma Survey Monkey is er vier keer een vragenlijst uitgezet bij de 

deelnemende praktijken gedurende de looptijd van het project als onderdeel van de PDCA cyclus. 

Onderstaand is een korte samenvatting van de uitkomsten weergegeven.  

1) Wat had u gedaan als de mogelijkheid van de consultatie Specialist Ouderengeneeskunde er niet 

was?  

 

 

2)  Hoe tevreden bent u met het consult van de Specialist Ouderengeneeskunde?  

Gemiddelde cijfer 7,78  

3) Wat heeft het consult van de Specialist Ouderengeneeskunde u opgeleverd? 

Soms een beter inzicht en advisering - meer inzicht, keuzes, sparren - zodat een probleem meer 

helder wordt, soms medicatie advies, of anderszins advies. Dicht bij huis terecht kunnen als de 

zorg ingewikkeld wordt, zonder te verwijzen - het actief meedenken en extra opties ten aanzien 

van zorg voorstellen - Meer inzicht en een totaal plaatje over de patiënt. Zij bezoeken de patiënt 

thuis - vaak tips, aanpassing medicatie-  bredere info, concrete acties 

 

4) Verwijst u via Portavita naar de SO, wijkverpleegkundige of dementieconsulent? 

 

 
 

 

5)  Werkt uw praktijk met het Individueel Zorgplan van ouderenmodule Portavita? 

100% 

 

6) Heeft u de patiënt/mantelzorger al toegang gegeven tot zijn individueel zorgplan? 

12 patiënten/mantelzorger hebben toegang gekregen tot IZP 

 

 

Niet doorverwezen

Geriater polikliniek 80%

Geriater kliniek 40%

Internist polikliniek 20%

Internist kliniek 20%

Crisis opname  GGZ verpleeghuis 20%

Ik verwijs via de 

ouderen module 

van Portavita: 62,50%
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5. Fase 1 - Geleerde lessen  

 

Implementatie digitaal individueel zorgplan (maatwerk) 

In het algemeen is de beleving bij de professionals dat de multidisciplinaire samenwerking op een 

hoger niveau is gekomen. Meer aandacht voor implementatie voorwaarden in de opstartfase levert 

meerwaarde op voor de werkwijze van POH’s , maar ook voor bijvoorbeeld dementieconsulenten en 

wijkverpleegkundigen. Implementatie vraagt, ondanks een gedegen programma met PDCA cycli, veel 

meer ruimte dan van tevoren werd ingeschat. Naast de reguliere ouderenzorg is extra tijd nodig om 

patiënten/mantelzorger te ondersteunen in een dergelijk ambitieus traject. Indien goed 

geïmplementeerd kan het op den duur tijd opleveren maar niet in het beginstadium. 

Werkdruk POH 

Er zijn meer huisartsen en meer patiënten van deelnemende praktijken gaan meedoen met het project 

dan werd beoogd. Daarbij ontstond het mechanisme dat verantwoordelijkheid van de huisarts 

makkelijk werd doorgeschoven naar de POH, die hier niet altijd op was berekend.  

Externe factoren 

Het project ondervond hinder van een aantal externe factoren: 

 Onzekerheid met betrekking tot de financiering van de Specialist Ouderengeneeskunde 

 Forse interne reorganisatie van de Thuiszorg en VVT 

 Ontbreken van adequate bekostiging van de Praktijkondersteuner Ouderengeneeskunde 

 Geen zicht op structurele bekostiging Ketenzorg Kwetsbare Ouderen 
 

Samenwerking  

Een project met diverse partner organisaties geeft een grote onderlinge afhankelijkheid bij de 

implementatie. Bestuurlijk was er vanuit de deelnemende partners sterke betrokkenheid voor deze 

vernieuwing en raakten veel professionals aangesloten bij het project, maar dit werd onvoldoende 

vertaald in aansturing van het primaire proces binnen de betreffende organisaties. Met deze kennis 

zouden we een volgende keer een compacte taskforce inzetten die de vertaling van bestuurlijk beleid 

naar werkprocessen beter borgt. Ondanks de goede samenwerking van de partner organisaties blijven 

eerstelijns en VVT gescheiden werelden. Zit het in verbinden of faciliteren in verbinden? Mogelijk 

beiden. Praktisch is het voor wijkverpleegkundigen een hele stap om te registreren in een ander IT 

systeem. Aan het registratiesysteem van de VVT instellingen zit ook bekostiging vast, dus er moet ten 

alle tijden in het eigen systeem geregistreerd worden. Daarnaast zijn de partnerorganisaties niet goed 

op de hoogte van elkaars financieringsstromen, dit maakt samenwerken extra complex.   
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6. Fase 2: Implementatie door co-creatie (E-praktijk) 

De patiënt heeft een inlogcode voor het KIS Portavita om het IZP te kunnen inzien en bij te stellen 

samen met mantelzorger en POH (zie figuur 4, blz 8 voor het werkproces). Online toegang tot het 

digitaal zorgplan voor ouderen is niet van de één op de andere dag geïmplementeerd. Daarom zijn in 

Fase 2 de werkprocessen hieromheen in kaart gebracht met de betrokkenen om deze aan te passen 

aan het werken met een digitaal zorgplan.  

Co-creatie sessie 

In drie co-creatie sessies (zie figuur 5) met huisartsen, casemanagers dementie, mantelzorgers, 

wijkverpleging en praktijkondersteuners zijn volgens de pressure cooker methodiek de behoeftes van 

de verschillende type mensen omtrent het digitaal individueel zorgplan in kaart gebracht. Tevens is 

per doelgroep gekeken hoe het werkproces rondom het digitaal individueel zorgplan verloopt om 

barrières op te kunnen sporen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. De pressure cooker methodiek, schematisch weergegeven. 

 

Werkproces in kaart  

De behoeften van verschillende betrokkenen zijn verwoord in persona’s, zie figuur 6 en 7 voor een 

aantal voorbeelden. Door deze persona’s op te stellen konden de betrokkenen zich verplaatsten in de 

andere betrokkenen en kon er in kaart worden gebracht hoe het werkproces eruit zou moeten zien en 

welke barrières nog overwonnen moesten worden. Op basis van deze informatie is een training 

ontwikkeld en zijn twee handreikingen geschreven, voor patiënten en professionals (bijlage 1 en 2). 
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Figuur 6. Persona’s van huisartsen. 

 

Figuur 7. Persona’s van patiënt en mantelzorger 
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7. Fase 2 - Uitkomsten onderzoek onder patiënten  

Onderstaand zijn de uitkomsten van het onderzoek onder de patiënten weergegeven:  

 
Telefonische evaluatie 

Er heeft een belronde plaats gevonden bij vijf patiënten/mantelzorgers. Er zijn twaalf digitale 

toegangen verleend aan patiënten, maar na telefonisch overleg met desbetreffende 

huisartsenpraktijken kwamen er vijf patiënten/mantelzorgers in aanmerking voor een telefonische 

evaluatie. Zij gaven de volgende respons: 

 Drie mantelzorgers gaven aan dat men alleen in begin gekeken heeft in digitaal 

logboek/individueel zorgplan. Reden was de inlog die nodig was en dat men die vergeten was, 

op dat moment moeilijk te achterhalen en mantelzorger vaak in avonduren wilde kijken en er 

dan geen ondersteuning mogelijk was. 

 Twee patiënten gaven aan tevreden te zijn en ook nu nog regelmatig het digitaal 

logboek/individueel te raadplegen. 

 Twee mantelzorgers gaven aan nu al redelijk overbelast te zijn; nieuwe systematiek kost weer 

extra tijd en leverde onvoldoende op wat betreft tijdsbelasting. Men gaf aan liever persoonlijk 

contact te hebben en zo eerder antwoord op hun vragen konden krijgen. Daarnaast gaf men 

aan dat bij patiënt geen PC aanwezig was zodat je niet ter plekke kunt kijken. Dat moest dan 

thuis plaats vinden en juist het bij binnenkomst kunnen raadplegen van het dossier vond men 

van toegevoegde waarde.  

 De meesten gaven aan dat het dossier te summier is en dat je toch nog naar praktijken moet 

bellen. Als voorbeeld gaf men aan dat de laboratorium uitslagen niet voldoende inzichtelijk 

zijn. 

Bij de vraag of de behandelaar vroeg naar de eigen ideeën voor het maken van een zorgplan 

herkende men zich hier niet in. Of een zorgplan samen met patiënt gemaakt wordt is de vraag die wij 

momenteel niet kunnen beantwoorden.  

Persoonlijk contact blijft belangrijk  

Alle personen die gebeld zijn zien wel de meerwaarde in van een digitaal systeem maar de voorkeur 

blijft toch wel een persoonlijk contact moment. Bij uitleg dat beide mogelijk is wordt dit toch anders 

ervaren en ziet men het als een soort van bezuiniging. Misschien moeten we constateren dat deze 

doelgroep er nog niet echt aan toe is. Een mantelzorger van 65 jaar met een dementerende moeder 

van 96 jaar gaf dit heel duidelijk aan. Wijkverpleging moet al veel invullen en daardoor is er minder tijd 

voor de patiënt. Gaat het dan met de huisartsen zorg ook deze kant op?  

 

 

Online toegang patiënt / mantelzorger tot het IZP in het ouderendossier Portavita  

  

 

 Tabel 1. Online toegang patiënt / mantelzorger tot het IZP in het ouderendossier Portavita, Bron: Portavita Analytics 

 

totaal 296 patiënten 

Totaal aantal  IZP 4% 12 patiënten 

https://analytics.portavita.nl/login?authprov=portavita.nl
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8. Fase 2 – Opbrengsten en geleerde lessen  

Opbrengsten uit Fase 2: Implementatie door co-creatie (E-praktijk) 
Fase twee was experimenteel en stelt daardoor andersoortige eisen aan de implementatie. Met 

behulp van de co-creatie sessies is:  

 een handreiking tot stand gekomen; 

 een bijeenkomst gehouden om het gebruik te evalueren; 

 een vooroplopende praktijkondersteuner op aanvraag langs gegaan bij praktijken om te helpen 
met het werken met Portavita; 

 zijn alle knelpunten en prangende vragen bediscussieerd en zijn er oplossingen bedacht.  
 

Vijf prangende vragen en oplossingen uit de pressure cooker:  

1. Hoe sluiten we met het digitaal zorgplan aan op zowel de systeem- als leefwereld van 
professional en patiënt? 
- Besteed aandacht in het implementatietraject aan multidisciplinair overleg met patiënt en 

mantelzorger; Maak duidelijke afspraken; Gebruik niet teveel medische termen of 
afkortingen; zorg dat het dossier actueel blijft. 

- Werk vanuit Portavita bij voorkeur met het IZP, als overzicht. 
 

2. Hoe wakkeren we het enthousiasme van de gebruiker aan; zowel van de professional als 
patiënt? 
- Besteed aandacht in de kennismaking aan korte, relevante informatie; Hou de lijnen kort 

en communiceer veranderingen; Deel positieve ervaringen; Vergroot betrokkenheid door 
het samen te doen. 

- Benut de helpdesk van Portavita; Maak een handleiding op één A4; Koppel gegevens met 
het HIS en OZIS; Maak het Zorgplan via een app mobiel beschikbaar. 

 

3. Hoe kunnen we optimaal gebruiksgemak faciliteren? 
- Maak duidelijke afspraken wat er wel en niet in het plan komt. Wat is belangrijk? Hoe filter 

je data? Hoe zorg je dat verschillende taal voor iedereen begrijpelijk is?. Houd vinger aan 
de pols bij de implementatie; Acties en doelen moeten inzichtelijk zijn voor mantelzorger. 

- Train de gebruiker optimaal in het benutten van de toegang die vanuit Portavita al 
bestaat; maak gebruik van een pop-up ‘u heeft een nieuw bericht’ zodat het systeem 
uitnodigt tot regelmatig online gebruik. 

 

4. Hoe kunnen we de privacy van zowel de zorgverlener als de patiënt borgen? 
- Zorg dat patiënt en mantelzorger op de hoogte zijn van de diverse hulpverleners die bij 

het dossier kunnen; vraag ten alle tijden goedkeuring aan de patiënt;  
- Werk vanuit Portavita door goedkeuring te vragen aan patiënt; scherm bepaalde zaken af 

voor bepaalde zorgverleners of mantelzorger; werk vanuit een beveiligd systeem met  
hoge privacy maar makkelijke toegang. 

 

5. Hoe bedden we het gebruik van het digitaal zorgplan in de werkprocessen? 
- Gebruik één zorgplan als uitgangspunt, en blijf dit evalueren in MDO’s; Maak afspraak 

dat de casemanager het IZP opschoont; Ga uit van een eenduidig, eenvoudig zorgplan 
waarin elke zorgverlener dezelfde taal spreekt. 
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- Werk en evalueer vanuit Portavita hoe het door kan ontwikkelen; Digitaal MDO (d.m.v. 
videoconferentie); Koppeling met andere systemen; Goede toegankelijkheid. 

- Naar het einde toe van het project is nog een bijeenkomst gehouden voor 
praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen en dementieconsulenten om te evalueren 
met elkaar hoe de implementatie ging en om van elkaar te leren. Aan de hand van 
stellingen werd geëvalueerd en praktische tips aan elkaar uitgewisseld. 

 

Geleerde lessen uit fase 2 

 

Afstemming bestuur en werkvloer 

De implementatie moest worden uitgevoerd door verschillende organisaties, hiervoor is een 
stuurgroep samengesteld. De afspraken die gemaakt werden in de stuurgroep op basis van de co-
creatie sessies moesten worden verspreid door de stuurgroepleden in hun eigen organisatie.  Met 
name praktische informatie werd onvoldoende verspreid in de organisaties waardoor voorgestelde 
veranderingen niet voldoende snel doorgevoerd werden.  
 

Emailadressen wijkverpleegkundigen 

Om wijkverpleegkundigen van De Rijnhoven en Careyn toegang te geven tot het digitaal IZP moeten 
de emailadressen van de wijkverpleegkundigen beschikbaar zijn. Dat blijkt in de praktijk nogal een 
probleem te zijn, doordat er aanvankelijk alleen een algemeen emailadres was voor deze 
zorgverleners. Tevens zijn er in de loop van het project wijkteams opgericht en moest de huisarts ook 
precies weten welk team voor hem/haar van toepassing was. Daarmee kon de individuele 
wijkverpleegkundige niet aan het individueel zorgplan gekoppeld worden van de patiënt waar deze bij 
betrokken was.    
 

Emailadressen kwetsbare ouderen 

We hadden voorzien dat het toepassen van het IZP met de training en handreikingen voor 
professionals en patiënten makkelijker en sneller zou verlopen. Ondanks de trainingen en 
mogelijkheden om vragen te stellen voor POH’s is het werken met het online IZP door patiënten nog 
maar mondjesmaat op gang gekomen een half jaar na de training. Dat ligt onder andere aan het feit 
dat patiënten niet altijd een emailadres hebben of dat dit niet bekend is bij de huisartsenpraktijk. 
Daarnaast betreft het een doelgroep die in sommige gevallen niet adequaat met internet om kan gaan.   
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9. Verdere opbrengsten 

Naast de eerder genoemde opbrengsten uit Fase 1 en Fase 2 van het project Van Papier naar E-

praktijk, heeft het project de volgende opbrengsten opgeleverd:  

 Lokale MDO voor kwetsbare ouderenzorg is op een hoger niveau gekomen in de regio 

 Regionale IT infrastructuur voor ouderenzorg 

 Handreikingen voor online gebruik IZP (eHealth) 

 Gebruik van een Multidisciplinair EPD voor inmiddels 1000 kwetsbare ouderen 

 IT  Leverancier heeft nieuwe producten opgeleverd: 1. koppeling tussen het portaal van het 

KIS en het IZP in het KIS; 2. Data analytics waarmee uitgebreide data analyse kan 

plaatsvinden; 3. Consult knop wijkverpleging in het ouderendossier; 4. Nieuwe functionaliteit 

voor berichten verkeer binnen het MDO 

 Presentatie op congres De Eerstelijns van InEen 

 Spin-off 1: project aanvraag in kader van S3 bekostiging huisartsen gehonoreerd: de 

transmurale zorgbrug, een project met 5 tal huisartsenpraktijken, thuiszorg en tweede lijn  

 Spin-off 2: Tweetal nog te publiceren artikelen in tijdschriften 

 

Beschouwing 

Complexe samenwerking 

Doordat er met meerdere organisaties samengewerkt wordt vanuit verschillende culturen: VVT, 

huisartsenpraktijk, leverancier ICT, is een strakke regie op het proces van belang. Niet alleen in de 

stuurgroep maar juist ook de doorvertaling naar de praktijk. De invoering van ICT ondersteuning 

vraagt keuzes in de praktijk van de VVT organisaties, daar is commitment vanuit de raad van bestuur 

niet voldoende voor. Dat moet ook hands-on doorgepakt worden en er moeten (financiële) keuzes 

gemaakt worden. 

Het project heeft geleid tot betere multidisciplinaire samenwerking en overleg, dit is op een hoger 

niveau gekomen. Het project heeft ertoe geleid dat men elkaar in de praktijk vindt en kent, zodat niet 

steeds opnieuw het wiel uitgevonden hoeft te worden. Samenwerking met de patiënt en diens 

mantelzorger staat nog in de kinderschoenen. Daarmee bleek het te vooruitstrevend om deze 

(nieuwe) behandelrelatie online te faciliteren.  

Structurele borging 

Dit door ZonMw gesubsidieerde ambitieuze project heeft veel opgeleverd. Het ketenzorgprogramma 

dat is opgesteld door de werkgroep beoogde naast verbetering van de kwaliteit van de 

multidisciplinaire zorg tevens een model te zijn voor integrale ketenfinanciering. De zorgverzekeraars 

bleken niet ontvankelijk hiervoor. Daarmee is de structurele borging van deze zorg helaas niet tot 

stand gekomen.  

Stapelen van ervaring 

Er ligt een grote kans om het datamanagement te professionaliseren waardoor beleid meer gebaseerd 

wordt op betrouwbare zorgdata (“data driven”) en toegevoegde waarde voor de patiënt beter 

inzichtelijk is te maken. De partner organisaties in dit project zijn ervan overtuigd dat het stapelen van 

ervaringen en commitment om door te zetten helpt om samen meerwaarde te blijven leveren voor de 

kwetsbare oudere. 
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Monique Spierenburg, Vilans 

Eugen Zuiderwijk, KetenzorgNU  
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Bijlage 1 – Informatieboekje Werken met het digitaal 

zorgplan voor zorgverleners 

Bekijk de website: https://ketenzorgnu.nl/wp-content/uploads/2015/10/Informatieboekje-werken-met-

het-digitaal-zorgplan-voor-zorgverleners-versie-2-3.pdf  

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://ketenzorgnu.nl/wp-content/uploads/2015/10/Informatieboekje-werken-met-het-digitaal-zorgplan-voor-zorgverleners-versie-2-3.pdf
https://ketenzorgnu.nl/wp-content/uploads/2015/10/Informatieboekje-werken-met-het-digitaal-zorgplan-voor-zorgverleners-versie-2-3.pdf
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Bijlage 2 - Informatieboekje Werken met het digitaal 

zorgplan voor patiënten  

Bekijk de website: https://ketenzorgnu.nl/wp-content/uploads/2015/10/2015-12-15-Informatieboekje-

werken-met-het-digitaal-zorgplan-voor-PATIENTEN.pdf  

 

https://ketenzorgnu.nl/wp-content/uploads/2015/10/2015-12-15-Informatieboekje-werken-met-het-digitaal-zorgplan-voor-PATIENTEN.pdf
https://ketenzorgnu.nl/wp-content/uploads/2015/10/2015-12-15-Informatieboekje-werken-met-het-digitaal-zorgplan-voor-PATIENTEN.pdf
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KetenzorgNU is dé organisatie in de regio Noordwest-Utrecht 

voor betrokken zorgverleners in de chronische ketenzorg 

 

WWW.KETENZORGNU.NL   

 


