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Steeds meer 
mensen willen zelf

aan de slag met hun 
gezondheidsgegevens 

Presentator
Presentatienotities
Toegenomen digitaliseringWe zijn gewend om steeds meer digitaal te regelen, bankzaken, vakanties plannen etc. De zorg blijft daar nog best bij achterAan de andere kant wordt er nu veel met gezondheid gedaan, steeds meer appjes waarmee je zelf activiteit kunt bijhouden etc.Ook wordt het steeds meer van ons verwacht: van de klassieke verzorgingsstaat gaan we steeds meer naar een particitpatiesamenleving waarbij er verwacht wordt dat we zelf actief deelnemen in zakne.Voorwaarde voor actieve deelname ind e zorg is dat je goed geinformeerd bent. Ook daarom wil je dus zelf aan de salg met hun gezondheidsgegevens.



De huidige situatie: 
overzicht ontbreekt

Presentator
Presentatienotities
Maar tegelijkertijd is de huidige situatie dat het overzicht ontbreekt.Overal stukjes info, niemand heeft overzicht, zorgverleners niet, patiënt al heelmaal niet. Lijdt tot dit soort situaties



Behoefte aan inzicht

Bron: Patiëntenfederatie (2017) Rapport meldactie Patiëntportalen van ziekenhuizen 

Presentator
Presentatienotities
Patiënten geven ook aan dat ze behoefte hebben aan het inzicht. 60% van de patiënten uit ons patientenpanel gaf afgelopen zomer aan dat zij behoefte hebben aan een portaal als zij bij eht ziekenhuis komen. En dan met name voor inzage in hun labuitslagen en emdicatie, zodat ze meer inzicht kijgen in hun gezondheid, en er zelf inzicht in krijgen en daardoor meer regie. 



Een persoonlijke gezondheidsomgeving is een 
levenslang hulpmiddel om gezondheidsgegevens
te verzamelen, beheren en delen, zodat jij 
meer regie kan nemen over je eigen gezondheid. Dit 
geeft rust, vertrouwen en inzicht.

Een persoonlijke gezondheidsomgeving 
geeft méér grip op je gezondheid

Presentator
Presentatienotities
Steeds meer ziekenhuizen en andere instellingen bieden portalen aan. Het lastige daarvan is alleen dat je als pateint bij iedere zorgveleern een eigen portaal hebt. als je een beetje patiënt bent, kom je al snel aan 10 portalen bij verscjhillende zorgverleners. Daarom pleiten wji voor pgo’s . Is van de patiënt zelf, kan hem ook zelf kiezne, niet gebnoden aan een zorginsteling. 



Geïnformeerde, 
betrokken en 

meebeslissende mensen 
ervaren een betere 
kwaliteit van leven

Presentator
Presentatienotities
Méér grip op je gezondheidsgegevens is�geen doel op zichzelf, maar een eerste stap op weg naar een gezonder NederlandWaarom?Uit onderzoek blijkt dat Goed geïnformeerde, betrokken en meebeslissende mensen dragen bij aan zinnige zorg én ervaren een betere kwaliteit van leven.Bron: Nivel (2015) Zelfmanagement door mensen met chronische ziekten Kennissynthese van onderzoek en implementatie in Nederland.Vital Innovators (2015) Maatschappelijke Business Case Zelfzorg Ondersteund.



‘Ik hoef niet meer na te denken of ik 
alles wel heb verteld.’

‘Ik weet beter wat er met mij aan de 
hand is en dat er goed voor mij wordt 
gezorgd.’

‘Ik vind het belangrijk om ook zelf de 
voorgeschreven medicijnen te 
checken en de brieven te lezen die de 
specialist stuurt aan de huisarts.’

‘Ik krijg een goed beeld van hoe mijn 
gezondheid zich ontwikkelt en wat ik 
eraan kan doen.’

Presentator
Presentatienotities
Daarnaast vinden paientn het ook fijn, dit zijn een aantal quotes van patientn uit on spatientenpanel Enkele quotes uit portalen onderzoekWaarom willen ze toegang tot hun gegevens/Regie & controleInzichtRust & vertrouwenMotivatieSamen beslissen“Maar ‘de dokter zegt wat ik moet doen’ is lang niet op alle patiënten van toepassing vandaag de dag. Velen willen meedenken over hun behandeling, de opties die ze hebben en zelf veel lezen in de beschikbare informatie. Patiënten geven aan zelf te willen kiezen voor de behandelwijze en de wijze waarop zij daar al dan niet zelf in meebeslissen.”�



MedMij gaat ervoor zorgen dat al jouw gezondheidsgegevens 
samen komen in één persoonlijke gezondheidsomgeving

Presentator
Presentatienotities
Wat we willen bereiken is dat pateinetn daadwerklijk deze voordelen kunnen bereiken: inzciht in hun gezondheid, complete overzicht van informatie nodig. Willen dus dat die pgo gevuld is met alle relevante info voor jou, van alle verschillende zorgverlners. Dat is waar we bij medmij aa nwerken.



Wat doet MedMij?

Belangrijk: we maken géén persoonlijke gezondheidsomgeving

Randvoorwaarden voor opschaling van persoonlijke 
gezondheidsomgevingen:

• Informatiestandaarden voor gegevensuitwisseling
• Afsprakenstelsel voor vertrouwen
• Scenario’s voor financiering

Presentator
Presentatienotities
MedMij si een initiatief van de Patiëntenfederatie, ministereie van vws en nictzi in samenwerking emt alle veldpartijen in de zorg, koepels van zorgverleners en zorginstellingen etc. Belangrijk om te weten is dat wij geen pgo maken, we zorgen er alelen voor dat de huidige belemmerigne die ervoor zorgen dat pgo’s niet van de grond komen worden weggneomen. Dat doen we door randvoorwaarden te creeren.  



Ons doel is dat in 2020 
iedereen kan beschikken 

over een persoonlijke 
gezondheidsomgeving

Presentator
Presentatienotities
Gevuld met gezondheidsgegevens
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Hartelijk dank voor uw 
komst

MS centrum 
Alrijne Elske Hoitsma Ilona de Beer

Eloy Zoet Koen Govers
Esther van Noort Linda Mostert 

MedMij in de praktijk

Presentator
Presentatienotities
Ik wil u graag iets meer vertellen over ons MedMij in de praktijk-project, het betreft het implementeren van een eHealth toepassing voor de patiënten, artsen en andere zorgverleners van het MS centrum in het ziekenhuis van Alrijne Zorggroep in Leiden. 



• Project MS centrum; eHealth toepassing PGO
• Waarom vinden wij MedMij belangrijk?
• Ontwikkelingen komende tijd

Doel

Presentator
Presentatienotities
Het doel van deze presentatie is om u meer te vertellen over onze aanpak en hopelijk te enthousiasmeren. Ik ga u meer vertellen over wat dit project inhoud, wat onze doelstellingen zijn, waarom we MedMij belangrijk vinden en tot slot wat de komende ontwikkelingen bij dit project zijn.



• Alrijne Zorggroep bestaat uit 3 ziekenhuizen en 2 
verpleeg- en verzorghuizen in regio Leiden

• MS expertise centrum 
• Vlinderkeurmerk gecertificeerd 
• Behandeling >800 patiënten met MS per jaar
• Onder meer LUMC verwijst patiënten naar Alrijne

Inleiding

Presentator
Presentatienotities
Ik zal u eerst even heel kort iets vertellen over Alrijne Zorggroep:Alrijne is een organisatie in de randstand met 3 ziekenhuis locaties, twee verpleeg- en verzorgingshuizen en een aantal buiten poliklinieken in de regio Leiden.  Er werken ruim 3800 medewerkers, in totaal 770 bedden, verdeeld over Alphen a/d Rijn, Leiden en Leiderdorp. Er zijn 240 medisch specialisten werkzaam en we behandelen circa 21 duizend patiënten per jaar. In de twee verpleeghuizen  (een in Alphen, Oudshoorn en een in Leiderdorp, Leythenrode) verblijven 470 cliënten en verplegen we 580 cliënten.�Het MS centrum behandeld jaarlijks zo’n 800 patiënten met diverse vormen van multiple sclerose en onder meer het LUMC verwijst patiënten naar Alrijne voor de behandeling van MS. Vrij recent, 21 april van dit jaar mochten we het VlinderkeurmerkN van het Nationaal MS Fonds in ontvangst nemen vanwege de expertise op MS-gebied, het uitgebreide multidisciplinaire team en de samenwerking in de regio. 



• Relapsing-remitting Multiple Sclerose; 
meest voorkomende vorm MS

• Kenmerkt zich door ‘jojo-effect’; aanvallen 
waarbij verslechtering gevolgd door geheel of 
gedeeltelijk herstel

• Kan overgaan in vorm secundair progressieve MS

MS anno 2017 

Presentator
Presentatienotities
Om beter te kunnen begrijpen waarom we dit project doen zal ik u kort iets vertellen over de ziekte MS. Het gaat te ver in detail om alle vormen van MS toe te lichten zodoende beperk ik me tot de meest voorkomende vorm, de relapsing-remitting MS  dit is ook de doelgroep voor dit project.De relapsing-remitting vorm kenmerkt zich door ‘MS aanvallen’ als het ware - exacerbatie in medische termen - waarbij de symptomen toenemen en ook weer afnemen of compleet verdwijnen na afloop van de aanval. Zo’n exacerbatie is duidelijk te onderscheiden; elke aanval wordt gevolgd door volledig herstel of herstel met enig functieverlies. Tussen de exacerbaties in verslechtert de ziekte niet verder.De relapsing remitting (RR) vorm is ook wel te typeren als het jojo-effect. Je bevindt je op een bepaald niveau, het gaat een tijdje slechter, dan knap je weer op tot het oude niveau òf iets minder. Dan duurt het weer een tijd, er gebeurt wat, je knapt weer op, enz. Het kan dus letterlijk op en neer gaan. Na verloop van jaren kan de ziekte overgaan in de vorm secundair progressief. Dan lijkt het aantal aanvallen te verminderen maar geleidelijk aan gaat het wel slechter. De symptomen lijken aanvankelijk af te nemen, maar na verloop van tijd komen ze terug en na elke exacerbatie worden ze erger. Dit treft zo’n 40% van de patiënten met relapsing- remitting MS. 

http://www.ms-anders.nl/beloopsvormen-van-ms/?gclid=Cj0KCQjw9uHOBRDtARIsALtCa95BUKWu5P3JOeVznklv-XiYaLNETmmFV1v7cnK3mi9AYkJ5berPjHMaApOxEALw_wcB


“Agressieve ontstekingscellen”  verlaten de bloedbaan naar de 
hersenen  schade 

Multipele scleroserende (litteken) haarden

Bij actieve ontsteking 
op MRI 

*nieuwe vlekjes en 
*contrast lek in de 

afwijking

Auto-immuun ziekte

MS door de ogen van de neuroloog

Presentator
Presentatienotities
Agressieve onstekingscellen verlaten de bloedbaan naar de hersenen en veroorzaken daar schade > litteken haarden.�MS is een auto-immuun ziekte. Naast de relapsing-remitting MS is er de primair progressieve vorm, deze treft zo’n 10% van het totale aantal patiënten met de ziekte MS. Bij deze vorm is een voortdurende achteruitgang met heel  soms korte perioden van verbetering. De ziekte verergert voortdurend en uiteindelijk gaan bepaalde functies en mogelijkheden permanent verloren. Bij deze groep patiënten ontstaan in korte tijd ernstige en meerdere stoornissen, ook op het cognitieve vlak. Deze vorm is helaas het minst goed te behandelen.



Beschikbaarheid effectieve therapieën

Kans op rolstoelafhankelijkheid neemt af
Cinzia Cordioli
Mria Pia Sormani
Brescia & BolognaClinical highlights Ectrims 2016, Michael Hutchinson.

Diagnose 1980-2000 > 80%
Diagnose > 2011 ~ 30%

X

Presentator
Presentatienotities
Relapsing-remitting MS is de laatste jaren gelukkig wel steeds beter te behandelen waardoor het aantal patiënten dat uiteindelijk secundair progressief- en rolstoel afhankelijk- wordt, aanzienlijk afneemt. Kreeg je als patiënt tussen 1980 en 2000 de diagnose MS betekende dit in 80% van de gevallen rolstoelafhankelijkheid. Sinds 2011 is dit aantal afgenomen tot 30%. Dit komt onder andere doordat er steeds sneller betere medicatie beschikbaar komt. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ_9ffr5rSAhUB8RQKHQB8BaQQjRwIBw&url=http://nl.freepik.com/iconen-gratis/silhouet-van-een-man-lopen_703031.htm&bvm=bv.147448319,d.ZGg&psig=AFQjCNHpD3yPbysbk7jafCZqZSRY4x_Icg&ust=1487532264116412
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ_9ffr5rSAhUB8RQKHQB8BaQQjRwIBw&url=http://nl.freepik.com/iconen-gratis/silhouet-van-een-man-lopen_703031.htm&bvm=bv.147448319,d.ZGg&psig=AFQjCNHpD3yPbysbk7jafCZqZSRY4x_Icg&ust=1487532264116412
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi56KD8r5rSAhUK1hQKHXpkDKgQjRwIBw&url=https://pixabay.com/nl/pijl-toon-symbool-richting-rechts-1314515/&bvm=bv.147448319,d.ZGg&psig=AFQjCNG1GVU3UHPMUG23c2INlHxA5ohL7g&ust=1487532339792022
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi56KD8r5rSAhUK1hQKHXpkDKgQjRwIBw&url=https://pixabay.com/nl/pijl-toon-symbool-richting-rechts-1314515/&bvm=bv.147448319,d.ZGg&psig=AFQjCNG1GVU3UHPMUG23c2INlHxA5ohL7g&ust=1487532339792022


MS-behandeling
Toename effectiviteit en mogelijkheden

2017:
Daclizumab
Ocrelizumab
Cladribine

Symptoom 
bestrijding Remmen van het aantal relapses per jaar Stilleggen van ziekte activiteit Herstel?

Invaliditeit te voorkomen 
door VROEG te behandelen

1995-2001
Betaferon

Avonex
Copaxone

Rebif

Presentator
Presentatienotities
Waar in het verleden medicatie vooral gericht was op symptoom bestrijding zie je een relatief snelle ontwikkeling in grofweg de afgelopen tien jaar dat van het remmen van relapses het steeds beter mogelijk wordt om de ziekteactiviteit compleet stil te leggen. Dit houdt in dat het steeds vaker mogelijk is om blijvende invaliditeit te voorkomen is door vroeg te behandelen. Het doel is om zo goed mogelijk de hersenen en het ruggenmerg te beschermen!



Speerpunt: patiënt houdt zelf de regie over de 
geleverde zorg Wensen en behoeften van de patiënt 
zijn daarbij leidend 

• In praktijk lastig, patiënt komt slechts 4-6x per 
jaar op controle

• Neuroloog weinig zicht
op tussenliggend verloop 

• Patiënt vaak minder mobiel
• Ontwikkelingen gaan snel

Probleemstelling

Presentator
Presentatienotities
Wat is op dit moment dan precies het probleem waarom we dit project starten?In de huidige situatie komt een patiënt 4-6x per jaar op controle om met de neuroloog te bespreken wat de progressie van de ziekte is. Zijn er nieuwe klachten? Is er toename van uitvalsverschijnselen? In praktijk bieden deze consulten (te) weinig zicht in het verloop van de ziekte. De neuroloog heeft weinig gegevens beschikbaar van wat er zich in tussenliggende periode afspeelt, thuis en bij de behandeling in de eerste lijn zoals de huisarts en de eigen fysiotherapeut. Daarbij komt dat de patiënt, veelal minder mobiel of rolstoelafhankelijk, in feite voor niets naar het ziekenhuis op controle komt wanneer er geen toename van klachten is. 



Bijwerkingen/ Risico van therapie

Ef
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ct
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ite
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n 
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ie

Winst versus risico in MS-therapie

Stamcel-
transplantatie

Presentator
Presentatienotities
Bij de behandeling van relapsing-remitting MS is het continu de balans zoeken tussen de effectiviteit van de behandeling (bij toename van klachten bij exacerbaties en blijvende klachten er na) versus de bijwerkingen van de gekozen medicatie.

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_ran9kpzSAhVJ7BQKHXj8AKoQjRwIBw&url=https://www.drugs.com/tecfidera.html&bvm=bv.147448319,d.ZGg&psig=AFQjCNE1XJu5_sgyyyN7VJM683Yvzeml5Q&ust=1487593275799584
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_ran9kpzSAhVJ7BQKHXj8AKoQjRwIBw&url=https://www.drugs.com/tecfidera.html&bvm=bv.147448319,d.ZGg&psig=AFQjCNE1XJu5_sgyyyN7VJM683Yvzeml5Q&ust=1487593275799584


Doelstelling: 
Adequate monitoring van patiënten met relapsing-remitting
multiple sclerose om het juiste type medicament af te kunnen 
stemmen op de progressie van de ziekte zodat onnodige 
bijwerkingen voorkomen worden

eHealth toepassing: 
Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

(bron afbeelding PGO: Curavista, leverancier van het PGO voor MS, betrokken bij dit project)

Presentator
Presentatienotities
Omdat de ontwikkelingen sneller gaan is de noodzaak tot meer en betere gegevens tav progressie dus van essentieel belang voor het geven van de beste behandeling.Een oplossingsrichting is het toepassen van eHealth, namelijk een Persoonlijke Gezondheidsomgeving, ofwel een PGO.Hoe fijn zou het voor de patiënt zijn als hij of zij het ziektebeloop thuis kan monitoren? Scores bij kan houden en vitale waarden kan verzamelen (bijv via wearables als Fitbit). En wanneer klachten optreden of verergeren direct contact met de neuroloog (of andere zorgverlener) kan leggen? De neuroloog kan vanuit het eigen EPD het dagboek van de patiënt inzien. Zich met deze gegevens een beter oordeel over de situatie vormen, informatie vanuit het ziekenhuis (medicatie, lab uitslagen, scores etc) beschikbaar stellen aan de patiënt én communiceren met de patiënt over de behandeling. Om zo samen vast te kunnen stellen of een persoonlijke consult nodig is. Bijvoorbeeld om over te stappen naar een ander medicament.



Waarom kiezen we voor een PGO?

Presentator
Presentatienotities
Om de voordelen verder toe te lichten geef ik graag middels dit filmpje graag het woord aan Elske Hoitsma, zij is Neuroloog en kartrekker van dit project (zij kon er helaas niet bij zijn vandaag).



Presentator
Presentatienotities
<video start automatisch>






Toepassingsgebied en interventies

eHealth toepassingsgebied: 
• Communicatie patiënt – zorgverlener
• Zelfhulp en zelfmanagement

eHealth interventies:
• Online zelftesten (scores bijhouden)
• Personal Health Record/Patiënt portal
• Online behandeling en e-communicatie 

met zorgverleners
(eHealth monitor Nictiz 2013)

Presentator
Presentatienotities
Toepassingsgebied en interventiesHet toepassingsgebied van deze eHealth toepassing, volgens de eHealth monitor van Nictiz uit 2013, is zowel:Communicatie patiënt – zorgverlener als zelfhulp en zelfmanagement.Waarbij we kiezen voor de volgende eHealth interventies:Online zelftesten: diverse scores om progressie van de ziekte te monitorenPersonal Health Record/Patiënt portal: het bijhouden van een dagboekje en via het PGO inzage in eerder genoemde medische gegevensOnline behandeling en e-communicatie met zorgverlenersEen van de zogenaamde lessons learned van eerdere eHealth toepassingen in de zorg is om de scope zeker in het begin beperkt te houden. Keep it simple Dat houdt in dat we bij dit project bewust gekozen hebben voor een leverancier met een bestaand en in praktijk bewezen product op het gebied van MS. 



Waarom is MedMij? 
De puzzelstukjes in elkaar passen…

• Technisch complex
• Blauwdruk vormen
• Uiteindelijk leverancier onafhankelijk 

zorginformatiebouwstenen kunnen uitwisselen

Meer informatie: MedMij

Presentator
Presentatienotities
Brengt mij op MedMij, waarom vinden wij dit belangrijk?Een van de doelen die MedMij nastreeft is het gestructureerd en gestandaardiseerd kunnen uitwisselen van zorginformatie, wij delen deze visie. Ik vergelijk het vaak met het verkeer. De auto’s zijn de zorginformatiebouwstenen, Medmij zorgt voor de wegen en de verkeersregels. Ik ben er van overtuigd dat op een gestructureerde manier informatie uitwisselen alleen maar gaat lukken als we ons allemaal aan standaarden conformeren, net als rechts rijden, hoe simpel kan het zijn?Een van de belangrijkste baten van dit project, afgezien van de inhoudelijke voordelen voor het MS centrum en haar patiënten, is dat we als ziekenhuis ervaring op doen en de ‘technische puzzel’ oplossen van het mogelijk maken van uitwisselen van zorginformatiebouwstenen.Het trackrecord van dit project, de blauwdruk als t ware, kunnen we in de toekomst gebruiken bij nieuwe projecten met een veelvoud aan zorginformatiebouwstenen (ZIB’s). En daarbij niet alleen uitwisseling met de patiënt in een PGO, zoals in dit project, maar ook tussen zorgverleners onderling (bijv ketenpartners, 1e lijn). �Bij dit project gaan we beginnen met 3 bouwstenen, twee er van zijn BGZ bouwstenen, medicatie en laboratorium uitslagen. De derde ZIB is de verpleegkundige meting. Waarom maar 3?De leveranciers (van EPD’s) zijn nog niet zo ver dat de gegevens in hun systeem op de ZIB structuur worden geregistreerd. Hier is een hoop werk en aanpassing in de software voor nodig. De grote EPD leveranciers (Chipsoft en EPIC) zijn dit beiden nog aan het ontwikkelen op dit moment. We beginnen met deze 3 zorginformatie bouwstenen omdat we hiermee de meest essentiële informatie bij de behandeling van MS beschikbaar voor de patiënt kunnen maken en dus om de scope te kunnen beperken.

http://www.medmij.nl/


Ontwikkelingen de komende tijd

• Technische koppeling ZIB’s uit EPD (HiX) naar 
PGO

• Dashboard PGO beschikbaar maken in HiX
• Opleiden

Planning hoofdlijnen (pilot) project MS platform

1/9/17 1/1/18 1/4/18 1/7/17

Go / No-go
Fase 2

Start Fase 1 Live Fase 1 Ontwerp Fase 2 Evaluatie 
Onderdeel 
MijnAlrijneOntwerp

Technische 
realisatie Opleiden Monitoring Decharge25% Participatie

Presentator
Presentatienotities
Op dit moment zijn we bezig met het oplossen van die puzzel, we staan voor de keuze welke manier van koppelen we kiezen en met welke leverancier. Kunnen we dit met Chipsoft of moeten we hier een derde partij voor inschakelen? We zijn er nog niet uit…Daarnaast zijn we bezig om het PGO beschikbaar te maken voor de neuroloog, met een eigen dashboard om (bijv via single sign-on) makkelijk het PGO te kunnen bekijken met de patiënt in de spreekkamer.We hopen in januari met de eerste patiënten te gaan beginnen, we beginnen klein, met een stuk of 10-15 patiënten en bouwen dan verder uit. Of we 1-1 gaan halen is nog even de vraag maar we moeten ergens naar streven nietwaar?



Hartelijk dank! 

Meer weten over MedMij? 
14:15 
‘MedMij laat zorginformatiesystemen met elkaar praten’
Mark Elstgeest
Zaal 14

www.medmij.nl info@medmij.nl
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