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DIGITALISERING VAN  
PATIËNTENDATABASE

Fax en cd-rom

Iedereen kent het fenomeen fax nog wel. Dit apparaat wordt nog steeds ingezet door zorgaanbie-

ders om aan apothekers medicatievoorschriften voor patiënten door te geven. Of de beschrijfbare 

cd-rom, waar je foto’s of andere bestanden op kunt branden. Ook deze worden nog steeds gebruikt 

door ziekenhuizen. Als een patiënt wordt doorverwezen naar een ander ziekenhuis neemt hij of zij 

zo’n schijfje met Röntgen-, CT- of MRI-beelden mee.

Digitalisering gaat langzaam in de zorg.
Er zijn wel degelijk stappen gezet als het gaat 
om digitalisering in de zorg. Veel zorginstel-
lingen hebben nu een ‘mijn-omgeving’ waar 

(beperkt) informatie te vinden is. Overal liggen delen van 
iemands medische informatie: bij de huisarts, de 
apotheek, het ziekenhuis of het verpleeghuis. Deze 
informatie is niet integraal door de patiënt te benaderen 
en ook niet volledig. Het zijn data van de betreffende 
zorgaanbieder, niet van de patiënt. In andere westerse 
landen gaat dit heel anders, zoals in Denemarken. Daar 
heeft de overheid geïnvesteerd in een centraal patiënten-
dossier voor elke Deen. Zorgaanbieders kunnen toegang 
krijgen tot het dossier, maar het is van de burger, niet van 
de zorginstelling.

In Nederland is op dit vlak nog een wereld te winnen. In 
2011 is het landelijk EPD politiek gesneuveld. De roep om 
digitalisering van patiëntendata is daarmee niet verstomd. 
Vooral door ziekenhuizen is enorm geïnvesteerd in het 
ziekenhuis-EPD. Ook bij verpleeghuizen en in de gehandi-
captenzorg zijn stappen gezet om bewoners- en patiën-
teninformatie te digitaliseren. En huisartsen en apotheken 
gaan steeds efficiënter om met hun digitale vastlegging 
van patiëntengegevens en het delen daarvan. Toch is er 
nog lang geen sprake van een integraal beeld als het gaat 
om digitalisering van patiëntendata in de zorg.
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De brief van minister Bruins
Om digitalisering van de zorg te versnellen gaat minister 
Bruins van Medische Zorg zorgaanbieders en IT-leveran-
ciers wettelijk verplichten tot eenduidige afspraken over 
taal en techniek. De huidige aanpak die uitgaat van 
vrijwillige consensus tussen veldpartijen is wat Bruins 
betreft te vrijblijvend. Met een aantal betrokkenen wordt 
nu gewerkt aan een roadmap om te komen tot een 
overzicht van te digitaliseren zorgprocessen en bijbeho-
rende (verplichte) standaarden. Het digitaliseren van 
zorgprocessen houdt in dat de uitwisseling van informatie 
tussen zorgverleners, betrokken bij dat zorgproces, 
digitaal verloopt.

MedMij
Wat ‘MedMij’ (een initiatief van de Patiëntenfederatie 
Nederland, VWS en Nictiz) wil bereiken is dat iedereen in 
2020 kan beschikken over een persoonlijke gezondheids-
omgeving (PGO), gevuld met relevante gezondheidsgege-
vens. PGO’s worden onmisbaar als het gaat om de juiste 
zorg op de juiste plek. Het is alleen schrikbarend dat er in 
Nederland nu al zo’n zeventig initiatieven zijn die PGO’s 
ontwikkelen. De initiatieven verschillen enorm van focus 
en inhoud. Er is nog lang geen sprake van een geïnte-
greerde PGO, waar alle mogelijke gezondheidsinformatie 
van elke burger kan worden vastgelegd en worden 
gedeeld met zorgaanbieders. MedMij heeft afspraken 
gemaakt over standaardisatie van gegevens. Dit is hard 
nodig om te komen tot optimale data-uitwisseling. 
Waarschijnlijk zullen de vele initiatieven die ontstaan 
opgaan in een handvol succesvolle aanbieders, die samen 
het platform vormen waarvan we allemaal ons PGO gaan 
betrekken.

“Er is nog lang geen 
 sprake van een integraal 
beeld als het gaat om 

 digitalisering van 
 patiëntendata in de zorg.“
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Parallel met de banken
Je kunt de parallel trekken met banken. De banken 
hebben al een gezamenlijke standaard als het gaat om 
data-uitwisseling tussen de consumenten en hun eigen 
bank enerzijds en de webshops anderzijds. Dit is iDeal. 
MedMij beoogt feitelijk hetzelfde; gegevensuitwisseling 
tussen de patiënt enerzijds en de zorgaanbieders ander-
zijds. Toch is het nog niet zeker of de platformen waarop 
de PGO’s te vinden zijn een succes gaan worden.

Platform
Als we kijken naar succesvolle platformen, zoals Uber, 
Airbnb of Booking.com, dan hebben die een paar dingen 
met elkaar gemeen: ze voorzien in een behoefte bij de 
consumenten en maken het hen makkelijk. Het bij elkaar 
te brengen van vraag en aanbod lijkt eenvoudig te zijn, 
maar dat is het niet. Het is essentieel om de belangen van 
zowel klanten (burgers, patiënten) als aanbieders (artsen 
en zorginstellingen) bij elkaar te brengen. Het platform 
moet toegevoegde waarde leveren voor alle partijen en 
bovendien simpel te gebruiken zijn. 

Wat wil de burger, de patiënt?
Het is verstandig om klein te beginnen en PGO’s eerst uit 
te testen. Bij chronische patiënten lijkt de toegevoegde 
waarde het grootst: zij hebben doorlopend te maken met 
meerdere zorgaanbieders in zowel de eerste als de 
tweede lijn. Ook bij ouderen, waarvan de zorgvraag zal 
toenemen, lijkt de waarde van een PGO evident. Als er 
bijvoorbeeld sprake is van een spoedopname in een 
verpleeghuis, is het van belang om snel te weten wat het 
ziektebeeld en het medicatiegebruik is van de binnenge-
brachte patiënt. Een integraal en makkelijk benaderbaar 
PGO is dan heel nuttig.

iDIN
Banken kunnen helpen met de opzet van digitale plat-
formen. Zij hebben niet alleen veel expertise in het delen 
van data, ook hebben zij veel kennis van de beveiliging 
ervan. Om veilig toegang te krijgen tot je financiële 
gegevens heeft elke bank al vele jaren sluitende oplos-
singen bedacht. Feitelijk zijn al deze identificatie en 
inlogmethodes verenigd in iDIN. iDIN is een dienst van de 
banken waarmee consumenten zich bij andere organisa-
ties met de veilige en vertrouwde inlogmiddelen van hun 
eigen bank kunnen identificeren en inloggen. Het gebruik 
hiervan is niet nieuw voor de Nederlandse burger. Ze 
gebruiken het immers al, als zij inloggen bij hun eigen 
bank of gebruik maken van iDeal.

Apple en Google?
Als wij een succesvol platform voor PGO’s in Nederland 
niet op korte termijn voor elkaar krijgen, zullen we snel 
worden ingehaald door Google, Apple of Amazon. In de 
VS hebben deze IT-giganten al stappen gezet in de 
gezondheidszorg. Zij hebben zeker verstand van data en 
digitale platformen en voor je het weet hebben ze (samen 
met partners) ook verstand van de zorg. 

Wat betreft de digitale financiële infrastructuur zijn we 
wereldwijd voorlopers op het gebied van kwaliteit, 
privacy, betrouwbaarheid en veiligheid. Waarom zou dat 
in de zorg niet kunnen?! 
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“Wat betreft de digitale financiële infrastructuur  
zijn we wereldwijd voorlopers op het gebied van 
kwaliteit, privacy, betrouwbaarheid en veiligheid. 




