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Platform Patiënt en eHealth 

• Gestart september 2011 

• Bijeenkomsten en kennisuitwisseling 

• Visie geformuleerd op hoofdlijnen 

• Gezamenlijke agenda voor inventarisaties, 
best-practices, richtlijnen en standaarden 

• eHealth brief Minister van VWS 

• Nationale Implementatie Agenda (NIA) 

https://www.nictiz.nl/module/360/645/Whitepaper Ontwikkelingen in internetzorg voor pati%C3%ABnten V1.0.pdf


Deelnemers    



Organisatie 

• Meer dan 100 aangesloten partijen 

• Zorgaanbieders, patiënten, ICT-leveranciers 

• Zorgbreed 

• Open en transparant 

• Project place, plenair en werkgroepen 

• Plenair: breed – 3x per jaar 

• Focus middels werkgroepen en projecten 

• Gefaciliteerd door Nictiz 



Instrumenten 

• Uitvoeren kleine projecten 

• Best-practices, tools, richtlijnen 

• Agendering, vooronderzoek, scopen, 
richten, klankborden grotere projecten 

• Richtlijnen, standaarden 

• Bekrachtigen van resultaten 

• Delen van kennis 

• Netwerken 



Resultaten 2012 
Whitepapers: 

• De businesscase als succesfactor voor eHealth 
diensten 

• 8 tips voor starten met eHealth diensten in 
ziekenhuizen 

• Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van 
eHealth diensten 

 

Instrumenten/tools 

• 7 uitgangspunten voor eHealth toepassingen 

• Referentie Systeemmodel voor eHealth toepassingen 

• Handreiking Patiëntauthenticatie (voor open review) 

 

http://www.nictiz.nl/module/360/747/WP businesscase versie 1.0 DEF.pdf
http://www.nictiz.nl/module/360/747/WP businesscase versie 1.0 DEF.pdf
http://www.nictiz.nl/module/360/752/8 Tips voor starten met eHealth diensten in ziekenhuizen.pdf
http://www.nictiz.nl/module/360/752/8 Tips voor starten met eHealth diensten in ziekenhuizen.pdf
http://www.nictiz.nl/module/360/746/WP Hoe betrek ik pati%C3%ABnten bij de ontwikkeling van eHealth diensten v1.0 def.pdf
http://www.nictiz.nl/module/360/746/WP Hoe betrek ik pati%C3%ABnten bij de ontwikkeling van eHealth diensten v1.0 def.pdf
http://www.nictiz.nl/module/360/755/Uitgangspunten van eHealth versie 1.0.pdf
http://www.nictiz.nl/module/360/751/Referentie Systeemfuncties Model voor eHealth toepassingen voor pati%C3%ABnten versie 1.0.pdf
https://www.nictiz.nl/module/360/810/Handreiking Pati%C3%ABntauthenticatie.pdf
https://www.nictiz.nl/module/360/810/Handreiking Pati%C3%ABntauthenticatie.pdf
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4.2. Waarom blijft een patiënt gebruik maken van het portaal? 

Met name de functionaliteiten van het portaal en de rol van de arts hebben invloed op 

succesvol en blijvend gebruik van een portaal met een online inzagemogelijkheid.  

 

Uit zowel het deskresearch als de interviews komen diverse functionaliteiten naar voren 

die bijdragen aan het succes van een portaal. Het gaat dan om een aan het dossier 

gekoppeld e-consult, het kunnen raadplegen van aanvullende informatie en het kunnen 

autoriseren van andere zorgverleners. Verder lijkt te gelden dat een brede diversiteit aan 

medische gegevens (van meerdere zorgverleners en meerdere soorten medische 

informatie) bijdraagt aan de toegevoegde waarde van online inzage. Vooral informatie 

die een sterke relatie heeft met een eerder of toekomstig consult10, stimuleert een 

regelmatig gebruik van het portaal. Het is niet duidelijk of het kunnen inzien van de 

uitslagen van onderzoek voorafgaand aan het consult altijd tot positieve effecten leidt. 

Portalen doen er goed aan om aan mogelijk ‘emotioneel heftige’ en complexe uitslagen 

extra aandacht te besteden. Zo is het denkbaar dat artsen patiënten wijzen op de voor- 

en nadelen van het vooraf raadplegen van uitslagen, zodat zij een weloverwogen keuze 

kunnen maken. Ook zou het technisch kunnen worden geregeld dat uitslagen afhankelijk 

van het onderzoek of de patiënt pas na het consult kunnen worden ingezien. Toekomstig 

onderzoek zou moeten nagaan wat voor dergelijke onderzoeksuitslagen de beste 

oplossing is.  

 

Een arts die het portaal integreert in het zorgproces draagt bij aan blijvend gebruik van 

het portaal. Een arts kan dit doen door gebruik te maken van het e-consult of patiënten 

herhaaldelijk te wijzen op informatie die in het online medisch dossier is in te zien.  

 

In onderstaande figuur zijn de verschillende ‘succesmomenten’ voor het gebruik van een 

patiëntenportaal met inzagemogelijkheid weergegeven. 

 

 

                                                 
10 Denk aan een samenvatting van gemaakte afspraken, gespreksverslagen en 

onderzoeksuitslagen.  

Rapport 

https://www.nictiz.nl/module/360/550/De_succesfactoren_van_pati%C3%ABntportalen_Zenc_Nictiz.pdf


eHealth diensten in ziekenhuizen 



Hoe betrek ik patiënten  







Handreiking Patiëntauthenticatie 



(mogelijke) Activiteiten 2013 

• Doorontwikkeling referentiemodel, 
uitgangspunten, businesscase model. 

• Vaststellen handreiking Patiëntauthenticatie 

• Patient Generated Data 

• eHealth in de GGZ 

• Workshop ‘hoe betrek ik de patiënt?’ 

• Bevorderen implementatie  

• Kennisdeling en -verspreiding 

 

 



Model voor businesscase 

 

• Pragmatisch 

• Startpunt 

• Open 

• Vergelijkbaar 

• Referentie model 



Businesscase 



Dilemma 



Vragen bij een project 

• Waarom doe ik het? 

• Met wie doe ik het? 

• Wat doe ik? 

• Wanneer doe ik het? 

• Waar ga ik het implementeren? 

• Hoe ga ik het implementeren? 



Golden circle 

Ted talk –  

Simon Sinek 

http://www.youtube.com/watch?v=l5Tw0PGcyN0
http://www.youtube.com/watch?v=l5Tw0PGcyN0
http://www.youtube.com/watch?v=l5Tw0PGcyN0
http://www.youtube.com/watch?v=l5Tw0PGcyN0
http://www.youtube.com/watch?v=l5Tw0PGcyN0
http://www.youtube.com/watch?v=l5Tw0PGcyN0


Stakeholders 



Analysetraject 

• Besluitvorming 

• Impact 

• Kwalitatief 

 

• Meten 

• Indicatoren 

• Kwantitatief 



Eerste stap - impact 



Tweede stap - indicatoren 



Model 

 

• Pragmatisch 

• Startpunt 

• Open 

• Vergelijkbaar 

• Referentie model 
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