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Hoe staat het nu met activiteiten NIA? 

 

           

  bewustwording 

Activiteiten NPCF 

1. NIA standaardisaties (met KNMG en ZN) 
2. Bewustwording e-health 
3. van EPD naar PGD (persoonlijk 

gezondheidsdossier) 
 

         vraag Standaarden 



 
 1. Standaardisatie NIA 

• Jaaragenda opgesteld 

• Inventarisatie gedaan 

 

 

 

 

 
 



 
 Jaaragenda standaarden NIA: 

• Diagnose-gerelateerd: 

• Telemonitor Hartfalen 

• Telemonitor Diabetes 

 

• Diangnose onafhankelijk 

• Teleconsult 

 

• Vraag van patiënt  

• PGD 

 

 



Inventarisatie standaarden jaaragenda NIA 

 

Waar liggen de hiaten?  

• Integrale zorgstandaarden 

• interoperabiliteitsstandaarden 



2. Bewustwording: Digitale Zorg Gids 

 

  

 



Bewustwording: Digitale Zorg Event 

• 21 juni 

• Jaarbeurs 

• 500 patiënten, 500 zorgverleners 

• Zien / doen / beleven 

 

 
• Ehealth bevorderen? Patiënt & 

zorgverlener verbinden? Iets te laten 
zien/doen/beleven? 

Doe mee! Op de experience of als sponsor 

 

 



En nog verder… 

• Patiënten ontdekken eHealth (blog) 

• Bewustwordingsfilmpjes 

• Uitleganimaties 

• Forum (patiënt denkt mee) 

• 6 (lid) organisaties maken doelgerichte 
bewustwordingscampagne 

• WebTV voor patiënten (zorgconsumenten) 

– 28 maart a.s. 20:30 uur via 
www.digitalezorggids.nl 

 

 



 3. Van EPD’s en portalen, naar PGD 

• Visie op Persoonlijk GezondheidsDossier 

– Vanuit patiëntenperspectief 

– Met input van andere stakeholders 

– Van visie naar opschaling en uitvoering 

– (Doortontwikkeling toegang LSP) 

 

• Presentatie visie op 21 juni 

 

 



Opschaling en uitvoering 

 

1. Visie op het persoonlijke gezondheidsdossier 

2. Functionele eisen van patiënten 

3. label voor PGD toepassingen 

 Samen met patiënten en hun organisaties! 

powered by patiëntenfederatie NPCF! 



Label: belangrijke uitgangspunten PGD 

• Verbondenheid en integratie 
informatiesystemen 

• Zeggenschap patiënt 

• Functionaliteiten 

 



 



Visie PGD 

•Gegevens reizen virtueel 
met een patiënt mee 

 

•Op elk moment, op elke 
plaats in de zorg 

 

•Zeggenschap patiënt 

 

•Zorgverlener kijkt in rugzak 



Patiënt wil inzicht en betrokkenheid 

• Keuzemogelijkheden en -informatie 

• Processen en afspraken (ketenzorg) 

• Beschikken over zijn medische gegevens 

• Medebehandelaarschap  

• Individueel Zorgplan 

• Communicatiemogelijkheden met 

– zorgverleners 

– lotgenoten 

– mantelzorgers 



Persoonlijk gezondheidsdossier als 
informatiesysteem van de patiënt 
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Van een ‘gesloten deur’, naar kijkdoos 
naar toolbox? 

Doortontwikkeling LSP 



Wat is dan (niet) nodig? 

WEL 

• Integraal overzicht: 

– Patient-centered 

– Interoperabiliteit 

– Toegankelijk 

– Aanbiederonafhankelijk 

– Draagbaar naar andere 
aanbieder 

 

 

 

 

NIET 

• Versnippering: 

– Medisch dossier in silo’s 

– Onduidelijke procesafspraken 

– Gesloten portalen per 
zorgaanbieder 

– Rechten 



Dus…. 

• Standaarden  (interoperabiliteit)  

• Indien nodig ondersteuning in Wet en 
regelgeving door overheid  

• Nieuwe bussinesscases  door leveranciers! 

• Zorgaanbieders: van portaal naar PGD (klant is 
meer dan 1 zorgaanbieder..) 

• Adaptatie door zorgverleners : patiënt als 
partner 

• Druk vanuit patiënten (PGD is mijn 
informatiesysteem!)  

 

 



Wat vraag ik aan u, wat u vandaag nog kunt 
doen! 

• Ondersteun ons bij patiënt (en zorgverlener) bewust 
maken van mogelijkheden eHealth 

• ….dus ook als je ‘klant’ niet direct een patiënt is 

• Betrek patiënten altijd, zo snel mogelijk 

• Richt je niet alleen op de koplopers, de e-patiënten, 
maar juist ook de grote groep  2-be-e-patiënten 

• Gids patiënten door het Digitale Zorglandschap: laat 
zien, doen en beleven.  

 

 

 

 

 

• Dus draag bij aan het Digitale Zorg Event: 
       21 juni Jaarbeurs Utrecht 

 

 



23 

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE 
 

Postbus 1539 
3500 BM Utrecht 

 
Churchilllaan 11 

3527 GV Utrecht 
 

Telefoon 
030 297 03 03 

 
E-mail 

npcf@npcf.nl 
 

Websites 
www.npcf.nl 

www.zorgkaartnederland.nl 
www.digitalezorggids.nl 

  

Deze presentatie is mede mogelijkheid door 
verschillende webloggers, wikipedia-schrijvers, 
sxc.hu-publiceerders, flickr-gebruikers, 
slideshare-delers (Robert bedankt!) en 
twitteraars. 
 
Zonder de verschillende gedeelde foto’s, 
berichten en presentaties was het maken van 
deze presentatie onmogelijk. 
 
Laten we blijven delen! 

 

@Loezy 
L.bierma@npcf.nl 
 

 

Omdat we samen de zorg beter maken 


