
“De evolutie van de zorg”    

 
Naar meer persoonsgerichte zorg 
 

 

 

23 november 2017 



UMC Utrecht 
 

       Melanie Groothuis  

 Programmaleider eHealth 

 Informatietechnologieteam EPD & eHealth 



  

De zorg verandert 

• Verschuiving van zorg van ziekenhuis naar 1e lijn of naar huis 

– De juiste zorg op de juiste plek  

– Ziekenhuis Verplaatste Zorg 

 

• Toenemende rol voor de patiënt en groei van eHealth oplossingen 

– Thuismetingen en telemonitoring 

– PGD 

 

• Steeds meer zorg is ketenzorg of netwerkzorg 

 

• Centralisatie en specialisatie van complexe zorg 

 



Strategie 2015-2020 

Centraal programma eHealth 



2008-2015 

Verbonden met de patiënt 

Dit is onze nieuwe wereld 
Op weg naar persoonsgerichte zorg 

 

Patiëntenportaal  

Zorgcontinuüm 

  Big Data in de 

reguliere zorg 

2017 en volgende 

Persoonsgerichte zorg 

2015- 2016  

Een beter patiëntenproces 



Patiëntenportaal: digitaal verbonden met de patiënt 

 



Samenwerking met patiënt cruciaal 

 

 

- Ambassadeur 

  

- Ontwerp 

 

- Implementatievraagstukken 

 

 

 



 UMC Utrecht Patiëntenportaal 

Online/Real time toegang tot alle gegevens  

uit het eigen patiëntdossier 

 

• Complete medische historie  

• Correspondentie met arts 

• Real-time laboratorium uitslagen 

• Röntgen- en ander beeldmateriaal 

• Test uitslagen 

• Klinisch verslag 

• Medicatie-overzichten & bestelmodule 

• E-consulten 

• Vragenlijsten 

• Algemene informatie over ziektebeelden 

 

92,1% van de patiënten 

wil graag inzage in de 

uitslagen ter 

voorbereiding op het 

bezoek aan de arts.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Actieve rol van de patiënt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ervaringen patiënten 2015-2016 

 

“blij met 
verandering” 

“nieuwsgierig” 

“Ik heb het idee dat de gesprekken 
met de specialisten meer horizontaal 

zijn dan verticaal”   

“Ik vind dat de juistheid van het 
dossier beter wordt  

als ik zelf mee kan lezen” 

“Ik doe dat soort dingen niet, 
de arts is voldoende’” 

“Niet iedereen kan met de computer 
overweg, veel te ingewikkeld” 



 Volgende stap:  

 Continuüm of care ondersteund door eHealth 



Aanpak 

 

• Korte trajecten met een focus  

 

• Producteigenaarschap in de zorg  

 

• Schaalbaar en generiek 

 

• Samen met sterke partners uit het bedrijfsleven 

 

• Samen met de patiënt, zorgverleners en ketenpartners 

 

 

 

 

 

 

 



Aanpak 

https://www.youtube.com/watch?v=Elf3XHanpqU 

https://www.youtube.com/watch?v=Elf3XHanpqU


Lopende pilots 

• Gecompliceerde Hypertensie 

• ALS 

• Jeugdreuma 

 

 

• Hypertensie 

- zwangerschap  

- post-operatief 

• Kinderen: pijn en moeheid monitoring 

• Psychiatrie 

- leefstijl & medicatie dosering 

- complexe behandeladviezen aanbieden via beeldtaal  

• Klinisch (oncologie): vital signs na complexe operatie 

• MyBodyMyData: medische beelden delen 

 



Praktijkvoorbeeld en ervaringen 
(Gecompliceerde) Hypertensie 

 



Huisarts UMCU UMCU 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov  dec 

Huisarts 

Andere samenwerking mogelijk 
Patiënt, specialist en huisarts kijken naar dezelfde data 

Monitoring 
Diagnostiek  

en beleid 
Monitoring Monitoring Continue monitoring van thuismetingen 

Huisarts Specialist  

Teleconsultatie 

Huisarts 

tijd 



jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov  dec 

Consult 

Oud zorgproces 

Andere werkwijze mogelijk en wenselijk 
Consult zo nodig 

 

 

Monitoring 

Consult 

Monitoring 

Consult 

Monitoring Continue monitoring van thuismetingen 

Consult Consult 

tijd 

& & & 



Met eHealth naar een continuüm of care 

Patiënt in 

control 

Werkwijze 

verandert 

Zorgverlener 

nabij 

Ook ‘care’ Samenwerking 

tussen 

professionals 



eHealt – ervaringen (Q1 ‘17) 

Patiënt 

Minder onnodig 
polibezoek  

Afbouw van 
medicatie kan eerder 

Meer kennis 
en inzicht 
 

Hele korte 
lijntjes 
 
 

Veilig gevoel 

Zorg op maat  
 

… 
 
 

Meer data 
 

Andere data 
 

…. 

…. en afbouw kan 
gemonitord worden 
 

Meer structuur door 
geprotocolleerd werken  
 

Meer inzicht 
 

Eerder ingrijpen 
mogelijk 
 

Geen witte 
jassen effect 
 

Betere 
samenwerking 
 

… 

Zorgverlener Onderzoeker 



Hoe verder? 

• Zoekend naar juiste doelgroep 

• Hoe inzetten  

 

• Hoe bekostigen 

• Vaststellen effectiviteit 

 

 



Samenwerking met patiënt en partners cruciaal 

 



What’s in it for me? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Nieuw Sociaal Contract?” 



Hoe gaan we om met … ? 

• Consumentenproducten/BYOD versus gevalideerd/geijkt 

• Beveiliging: 2fa versus gebruiksgemak 

• Monitoring: decentraal of centraal  

• Implementatie: van pilot naar reguliere zorg 

• Onderzoek: lange trajecten in een snel veranderende omgeving 

• Contracten: dicht getimmerd versus vertrouwen en een gezamenlijk doel 

• Logistiek: intern en/of bij ketenparters 

• Bekostiging: nieuwe businessmodellen  

• …. 
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