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Visie PharmaPartners: Stevige ICT
voor een krachtige eerste lijn

1

In alle visies op het organiseren van duurzame, doelmatige,
persoonsgerichte gezondheidszorg dicht bij huis, speelt de
huisartsenpraktijk een cruciale rol.
Steeds meer zorg verplaatst zich van de tweede naar de eerste
lijn. Senioren, maar ook jeugd en mensen met verward gedrag,
krijgen de nodige zorg zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde
woonomgeving. Huisartsen, POH’s en verpleegkundig
specialisten zien hierdoor de vraag en de complexiteit van de
zorg toenemen. Tegelijkertijd dreigt er een tekort aan goed
opgeleid personeel.
Een krachtige eerste lijn kan deze problemen het hoofd
bieden en het heft in eigen hand houden. De nieuwe en extra
middelen die in het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg 20192022 overeengekomen zijn en betaaltitels zoals Organisatie
& Infrastructuur, bieden ruimte om de organisatie en
samenwerking voor zorgverlening in de regio te versterken.
PharmaPartners Huisartsenzorg ondersteunt de regionale
aanpak, waarbij vanuit de geïntegreerde eerstelijnszorg de
patiënt centraal staat. Met slimme en flexibele oplossingen
kan iedere regio de samenwerking op zijn eigen manier
invullen.
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‘De huisarts wordt gezien als hoeksteen van het Nederlandse
zorgmodel’, schrijft Nictiz in de whitepaper ‘Toekomst
digitalisering eerstelijnszorg huisartsen’ (maart 2018). Ook in
de digitalisering van zorg liepen huisartsen lange tijd voorop.
Maar dat is aan het kantelen, constateert Nictiz. ‘De signalen
laten zien dat de huisarts op het terrein van digitalisering
ruimte verliest. De huisartsen staan op een kruispunt en
er moet nu een richting worden gekozen. Afwachten en
voortgaan op de huidige weg is geen optie omdat de regie
op de aanpak dan verschuift naar andere partijen, wellicht
andere sectoren’. De ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren
bijvoorbeeld flink geïnvesteerd in ICT en zullen niet schromen
om een gat te vullen op het moment dat de eerstelijnszorg het
open laat. Volgens de schrijvers van de Nictiz-paper zijn er
twee keuzes:
1. Krachtig investeren in ‘het ontwikkelen van integrale
regionale oplossingen onder regie van de eerstelijnspartijen,
waarbij innovatie en kwaliteitsborging een centrale rol
spelen. Daarbij is het noodzakelijk dat de eerste lijn bereid
is de bestaande structuren, processen en ICT-invulling ter
discussie te stellen en accepteert dat evolutie mooi is waar
het kan, maar revolutie nodig is waar het moet.
2. Samenwerking zoeken met en accepteren dat krachtige
partijen (financieel sterk, met wortels in 2de en 3de lijn)
expanderen naar de eerste lijn met platformoplossingen
voor regionale zorg ICT.

Schaalvergroting
De noodzaak om tot schaalvergroting te komen in de eerste
lijn en zo een krachtige gesprekspartner te worden voor
andere partijen in de regio, wordt steeds breder gevoeld.
Sommige zorgverzekeraars stellen die schaalvergroting
zelfs als voorwaarde voor een succesvolle contractering
van de module Organisatie & Infrastructuur. En daar waar
meer partijen gaan samenwerken rondom één patiënt of
burger, is ICT automatisch onderwerp van gesprek. Wat is
er nodig om de samenwerking in de praktijk, met andere
eerstelijnsprofessionals, ziekenhuizen, het sociale wijkteam,
de gemeente, de patiënt zelf en zijn mantelzorgers zo
goed mogelijk te laten verlopen? Hoe maak je de processen
transparant en het resultaat inzichtelijk? Hoe voorkom je
daarbij extra werkdruk en stimuleer je betere zorg met hogere
tevredenheid van patiënten en professionals?
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Inspiratie
Iedere regio maakt hierin zijn eigen
keuzes. Als ICT-partner adviseert
en ondersteunt PharmaPartners
Huisartsenzorg zorggroepen,
eerstelijnsorganisaties en -praktijken
daarbij. Ook wij zoeken anderen op
om de samenwerking en informatieuitwisseling tussen de betrokken
professionals in de regio en met
de patiënt mogelijk te maken. We
werken samen met onze klanten,
ICT-aanbieders en andere partijen die
waarde toevoegen voor huisartsen en
eerstelijnsorganisaties. We hebben
een overlegstructuur waarin de
zeggenschap van huisartsen en andere
gebruikers richtinggevend is voor de
ontwikkeling van functionaliteit en
innovatie. Daarbij zorgen we dat al
onze toepassingen voldoen aan de
geldende wetgeving op het gebied
van privacy en informatiebeveiliging.
Ter inspiratie vertellen
eerstelijnsbestuurders in deze
whitepaper hoe de (ICT-)samenwerking
in hun regio vorm krijgt.
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Klantcase Stichting
Georganiseerde
eerstelijnszorg Zoetermeer
(SGZ), André Louwen:
“De balans tussen individuele
zorg en systemen in de sector”

SGZ en André Louwen
Alle huisartspraktijken en alle
apotheken in Zoetermeer en Benthuizen
zijn nauw verbonden met de Stichting
Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer
(SGZ). Zeven zelfstandige apotheken en 37
zelfstandige huisartsenpraktijken en vijftien
huisartsenpraktijken en vier apotheken
waarvan de medewerkers in dienst zijn bij de
SGZ, maken gebruik van de dienstverlening
van de organisatie en hebben zich verbonden
aan maatschappelijke doelstellingen. Deze zijn
in een stedelijke samenwerkingsovereenkomst
geformuleerd. De dienstverlening bestaat
uit facilitaire en juridische zaken, ICT,
declaratieondersteuning, huisvesting en
het bevorderen en ondersteunen van de
samenwerking tussen de hulpverleners in
de eerste lijn. André Louwen is algemeen
directeur van SGZ.
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Regionalisering is geen kwestie van organisatie en
management, maar een beweging die begint bij het
belang van de patiënt in de spreekkamer van de huisarts en aan de balie van de apotheek, vinden ze in
Zoetermeer. Vanuit dat perspectief wordt een aantal
zaken in de regio collectief geregeld. “De keuze voor
één huisartsinformatiesysteem is een absolute voorwaarde om alle uitdagingen op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid en ontzorging van hulpverleners
van administratie en bureaucratie waar te maken”,
aldus SGZ-directeur André Louwen.
Het belang van de individuele patiënt en de relatie
met zijn zorgverlener dreigt steeds verder ondergesneeuwd te raken door de grote systemen van zorgverzekeraars, marktwerking, wetten en regels, constateert André Louwen. “Een mooi voorbeeld daarvan
is de AVG, de privacywet. Weer een systeem dat één
doel heilig maakt en andere belangen, zoals patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg, vermaalt. Daar kunnen individuele hulpverleners niet mee uit de voeten.
Regionalisering is noodzakelijk om de balans te behouden tussen de individuele hulpverlening van een
huisarts en apotheker aan zijn patiënten – dichtbij en
vertrouwd - en de grote complexe systemen van de
buitenwereld. Die balans vinden we door een aantal
zaken collectief te regelen. Belangrijk daarbij is dat
de zorgverlener en zijn belang om zo goed mogelijke
zorg te leveren aan zijn patiënten centraal staan.”
Belang ICT
SGZ ondersteunt het maken van keuzes ten aanzien
van personeelsbezetting, de bekostiging, het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en het optimaliseren
van de samenwerking. In de samenwerking spelen
gegevensuitwisseling en communicatie een belangrijke rol. “En dan kom je automatisch bij ICT uit, waarin
een heleboel samenkomt”, concludeert Louwen. “De
complexiteit van bedrijfsvoering, de declaraties aan
verzekeraars, de bekostiging en de informatievoorziening. Dat vraagt om goed lopende systemen waarin de primaire processen van beheer en administratie
goed lopen en die ons helpen om verantwoording af
te leggen aan mens en maatschappij. En als het om
kwaliteit gaat, dan is het voor ziekenhuizen,
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gemeenten en andere partijen natuurlijk niet doenlijk
om met iedere huisarts apart afspraken te maken over de
uitwisseling van gegevens en onderlinge communicatie. Dat
doe je als groep en dat is ook beter te beheren.”
Eén HIS
Om alle uitdagingen op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid en ontzorging van hulpverleners waar te kunnen
maken, is het hebben van één HIS in de regio een absolute
voorwaarde, vindt Louwen. “En dat hebben we hier gerealiseerd. We hebben met Medicom, Pharmacom en Hapicom
geïntegreerde samenwerking tussen huisartspraktijken,
apotheken, de huisartsenpost en de dienstapotheek. Daar
zijn wij als directie van SGZ heel tevreden over. Ik denk dat
dit ook geldt voor bestuurders van ziekenhuis, thuiszorg en
gemeente, omdat we aanspreekbaar zijn op het maken van
afspraken over verbetering van de digitale communicatie.
Maar veel belangrijker is natuurlijk dat alle zorgverleners er
buitengewoon tevreden over zijn. Patiënten realiseren zich
het belang van gegevensuitwisseling vaak niet voldoende,
ze gaan ervan uit dat het goed geregeld is. Ik probeer in
andere regio’s een bijdrage te leveren door langs diezelfde
lijn te redeneren. Waar het om gaat is dat je ter wille van
betere patiëntenzorg een aantal zaken op regioniveau moet
regelen, voor welke ICT- leverancier je ook kiest.”
Multidisciplinair
In Zoetermeer heeft PharmaPartners een streepje voor,
omdat het van oudsher multidisciplinair georganiseerd
is. Louwen: “Pharmacom en Medicom zijn gelijkwaardige
systemen met een belangrijke interactie. Dat vertaalt zich
in een gezamenlijk ICT-belang. Dat PharmaPartners ervoor
heeft gekozen om geen KIS te ontwikkelen maar daarmee
te koppelen en het fysiotherapie-systeem heeft afgestoten
vind ik jammer, maar ze zijn nu opnieuw aan het uitvinden
wat multidisciplinair samenwerken betekent en hoe zij dit
het beste kunnen invullen.”
Twee aspecten zijn daarbij van belang, vinden ze in Zoetermeer: de ondersteuning van ‘nieuwe’ functies in de huisartsenpraktijk en goed communiceren met ziekenhuizen,
thuiszorg en GGZ. Medicom Multidisciplinair gaat praktijkondersteuners voor de chronische zorg, de ouderenzorg en
de GGZ beter ondersteunen bij het registreren in Medicom
en de communicatie met andere disciplines. Het voorziet
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E-health en data
Belangrijk voor het leveren van goede zorg
zijn ook de communicatiemogelijkheden met
die patiënt. Louwen: “Online communicatie
en e-health moet je straks als zorgaanbieder
gewoon goed geregeld hebben. Daarom juich
ik het toe dat PharmaPartners dit versneld
doorontwikkelt en zich heeft aangesloten bij
MedMij en het programma OPEN (Ontsluiten
Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland) van InEen, LHV en NHG. Als klant zie ik
hen graag in de mainstream en het liefst in de
voorhoede als het gaat om het ontsluiten van
gegevens voor patiënten.”

het nieuwe personeel in de huisartsenpraktijk
van steeds meer functionaliteit die op hun
beroepsuitoefening is toegesneden. “Daarmee wordt het systeem vanzelf multidisciplinairder”, verwacht Louwen, “want zij moeten
kunnen communiceren met bijvoorbeeld de
diëtiste, de podotherapeut, de specialist ouderengeneeskunde en het sociale domein.”
Tweede lijn en wijkverpleging
Louwen heeft er vertrouwen in dat PharmaPartners erin slaagt om de partij te zijn die
goede communicatie tot stand brengt met alle
grote systemen voor ziekenhuizen, thuiszorg
en GGZ. De eerste stappen zijn gezet door
samenwerking met Ksyos voor telemedische
diensten en met VANAD Enovation voor een
bredere informatie-uitwisseling tussen ziekenhuis en huisartsenpraktijken. “Maar minstens
zo belangrijk is voor ons informatie-uitwisseling met de wijkverpleging. PharmaPartners is
in gesprek met verschillende ICT-leveranciers
in die sector. Gezien hun ambitie op het gebied
van innovatie en hun positie in de markt verwacht ik dat ze hierin een voorsprong willen
nemen op andere HIS- en AIS-leveranciers. Al
snap ik best dat niet alles tegelijk kan.”

Minder zichtbaar maar minstens zo belangrijk
voor de kwaliteit, doelmatigheid en transparantie van de zorg in de regio is de inzet van
‘big data’. In proeftuinen en in samenwerking
met grote klanten en partners heeft PharmaPartners een datawarehouse gerealiseerd
en ervaring opgedaan. “Het is hard nodig dat
alle klanten zich hierop gaan abonneren, eigen
analyses gaan maken of gebruikmaken van
standaard rapportages. Op basis daarvan kunnen we met elkaar in gesprek over wat kwaliteit van zorg is en hoe we die zo doelmatig
mogelijk kunnen aanbieden en organiseren.”

Koppelen
Dat een ICT-aanbieder selectief is in welke
systemen hij wel en niet koppelt, vindt Louwen niet per definitie negatief. “Geen enkele
hulpverlener zit te wachten op een oneindige
optelsom van applicaties waarmee hij moet
werken. Geslotenheid die voortkomt uit de
ambitie om het zelf te doen en één systeem
voor huisarts en apotheek aan te bieden, is
gericht op de belangen van patiënt en hulpverlener bij een eenduidige vorm van automatisering en dus positief. Natuurlijk moet je
ook hierin een goede balans vinden en ik ben
blij dat PharmaPartners sterk beweegt op
beide terreinen: het in huis ontwikkelen én
het buitenshuis koppelen.”

Klik hier voor meer informatie
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Klantcase Onze Huisartsen,
Eric Scheppink:
“ICT als ruggengraat voor
samenwerking”
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Onze Huisartsen en Eric Scheppink
Onze Huisartsen is een coöperatieve
vereniging van circa 200 vooral vrijgevestigde
huisartsen in Arnhem en 16 omliggende
gemeenten. Samen bieden zij zorg aan de
ongeveer 430.000 inwoners in de regio. De
coöperatie is enig aandeelhouder van Onze
Huisartsen BV, het bedrijf dat de huisartsen via
verschillende werkmaatschappijen ondersteunt
bij het leveren van goede zorg. Er zijn
werkmaatschappijen voor de huisartsendienst,
voor ketenzorg, voor GGZ-zorg en voor
kwaliteit en innovatie. Eric Scheppink
is algemeen directeur van
Onze Huisartsen BV.
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Als groep heb je meer zeggenschap en innovatiekracht dan ieder
alleen en kun je huisartsen beter ontzorgen op het gebied van
ICT. Vanuit die gedachte koos Onze Huisartsen vijf jaar geleden
voor Medicom als preferent huisartsinformatiesysteem. In samenspraak met PharmaPartners wordt verder gebouwd aan een
stevig ICT-fundament voor de multidisciplinaire samenwerking in
de regio. “ICT is de backbone van ons bedrijf”, zegt Eric Scheppink, algemeen directeur van Onze Huisartsen BV.
Onze Huisartsen heeft een centrale overeenkomst met PharmaPartners en iedere huisarts beslist zelf of hij of zij hierin
meegaat. “75 procent zit nu op Medicom en natuurlijk is er wat
groepsdruk om de anderen te laten volgen”, aldus Scheppink.
Het werken met één HIS heeft namelijk grote voordelen. Voor de
onderlinge samenwerking en de kwaliteit van de zorg, maar ook
voor het beheer en innovatie.
De huisartsen vormen een cluster met de apotheken in de
regio, die vrijwel allemaal gebruikmaken van Pharmacom. Ter
ondersteuning van de ICT-samenwerking is gezamenlijk een
stichting opgericht.
De huisartsenpost maakt nog geen deel uit van het cluster. “Gezien de strategische keuze voor Medicom is het logisch om na te
denken over de vraag of we dat zo willen houden of de overstap
naar Hapicom willen maken. Want dan kan de huisartsenpost met
de Medicom-huisartsen en de Pharmacom-apotheken één groot
cluster worden en beschikken huisartsen en apothekers 7x24 uur
over realtime actuele informatie!”
Meer partners
Maar met het organiseren van de ICT voor de huisartsenzorg
alleen, is Onze Huisartsen er niet. De huisartsenpraktijken werken steeds meer samen met andere zorgprofessionals en hulpverleners in wijk en regio. “Door programma’s zoals Zorg Op de
Juiste Plek blijven patiënten met laag complexe zorg langer in de
eerstelijnszorg bij de huisartsenpraktijk. Daarvoor kan bijvoorbeeld een e-healthconsultatie met de specialist gewenst zijn, of
blended care, of teleGGZ. Daar komt andere software voor op
de markt, in aanvulling op Medicom-Pharmacom-Hapicom. We
hebben nu met Ksyos een contract voor GGZ teleconsultatie en
verwijzing. En voor ketenzorg gebruiken we het virtuele KIS van
VIP Calculus. Beide systemen zijn via een slimme koppeling direct
toegankelijk vanuit Medicom. Daarnaast hebben we inmiddels een
contract op stapel staan met OZO Verbindzorg, omdat dat voor11

Scheppink gebruikt ter verduidelijking een
winkelcentrum als metafoor. “Iedere leverancier
heeft zijn eigen winkel in een winkelcentrum. Wie
doet het winkelcentrum open en dicht? Wie is de
vastgoedbeheerder – het regioplatform – en verhuurt de winkelruimtes aan de anderen? Dat zijn
vragen die opkomen en ondertussen moet het
geheel ook nog beheerd worden. En dan heb ik
het nog niet eens over data-analyse!” Het twee
koppen tellende ICT-team van Onze Huisartsen is
daarvoor niet toereikend. “Ook voor het beheer
van ICT heb je een bepaalde schaal en dus samenwerking met anderen nodig. Ik praat verkennend met verschillende huisartsengroepen in de
omgeving. Samen bedienen we 1 miljoen patiënten en hebben we zeven ICT-mensen. Daar kun je
wat mee doen.”
Positieve lijn
Maar zover is het dus nog niet. Onze Huisartsen
regelt nu alles in huis, in nauwe samenwerking
met de strategische ICT-partners. “Samen met
onze manager Financiën & Bedrijfsvoering zit
ik regelmatig om tafel met PharmaPartners om
de agenda te bepalen. En ook de Adviesraad
Huisartsenzorg oefent namens de gebruikers
van Medicom invloed uit op de ontwikkelingen.
PharmaPartners heeft zo’n drie jaar geleden een
positieve lijn ingezet met Medicom en ik ben op
dit moment tevreden. Ze zetten stappen om de
samenwerking met andere partijen mogelijk te
maken. Een voorbeeld daarvan is de verdergaande samenwerking met Ksyos, die op ons verzoek
in gang is gezet, en het Medicom Zorgplein, een
platform dat het cluster met andere partijen in
de regio verbindt.”

ziet in communicatie onder regie van de patiënt
tussen iedereen die bij de care betrokken is: de
thuiszorg, de wijkteams, de huisarts en de patiënt zelf. En Medicom heeft al een koppeling met
OZO Verbindzorg.”
Winkelcentrum
Het gaat om belangrijke bedrijfsprocessen en
stevige investeringen. Onze Huisartsen zet daarom een heldere koers uit op het gebied van ICT
en werkt samen met een beperkt aantal strategische partners, waaronder PharmaPartners.
Al is dat niet altijd eenvoudig, aldus Scheppink.
“Want het gaat ook om financiering en de vraag
of de achterban helemaal op Medicom overgaat,
of alle gemeenten willen meebetalen aan OZO, of
iedereen met Ksyos wil werken. Het voortdurend
toetsen of de achterban mee wil, is van belang.
En ook de samenhang tussen systemen is een
groot vraagstuk. Hoe ga je om met single signon en nieuw ontwikkelde apps?”

Groepskracht
Aan de ziekenhuiskant zou Scheppink graag zien
dat PharmaPartners en Chipsoft als grote spelers in de markt samen om tafel gaan. “Als je ziet
hoeveel miljarden er in ziekenhuizen omgaan in
vergelijking tot de eerste lijn en hoe versnipperd
de eerste lijn is, dan denk ik dat huisartsenzorg
in het businessmodel van Chipsoft het tiende
12

biggetje zal blijven dat aan de laatste mem
hangt. Chipsoft verdient zijn geld in de ziekenhuizen, PharmaPartners in de eerstelijnszorg. Dus ga met elkaar in gesprek en regel
het.” Een stap in die richting is de XDS-integratie die PharmaPartners in samenwerking
met Enovation heeft gerealiseerd. Via het
XDS-platform van Enovation kan ieder ziekenhuis, ongeacht welk systeem wordt gebruikt,
nu al diagnostische (beeld)informatie uitwisselen met Medicom. De komende tijd worden de
mogelijkheden uitgebreid.
En wie gaat de broodnodige samenwerking in de
regio organiseren? “De patiënt zal naar verwachting meer en meer bepalend worden en daarvoor
de mogelijkheden aangereikt krijgen. Een prima
ontwikkeling die ik als privépersoon toejuich. Als
de huisartsen onderwijl groepskracht weten te
organiseren en hun (on)mogelijkheden bepalen,
kunnen ze invloedrijker en in samenwerking met
de patiënt, diens verzekeraar, het ziekenhuis, gemeenten en andere partijen de zorg afgestemd
en op de juiste plek blijven leveren. Thuis waar
het kan en met maximale inzet van ICT.”
Eén geluid
De vele ontwikkelingen vragen om een duidelijke
koersbepaling van de huisartsenorganisaties in
de regio, aldus Scheppink. “En dat wordt sterker
naarmate ze met elkaar één geluid uitzenden.
Dat moet wat mij betreft regionaal én bovenregionaal. Dat betekent bijvoorbeeld optrekken met
organisaties die dezelfde hoofdverzekeraar hebben, maar ook in gesprek blijven met LHV, InEen
en NHG om naar één integrale ondersteuningsorganisatie te gaan. Eenduidig beleid vanuit die
partijen is belangrijk voor politieke slagkracht. Er
ligt een mooie toekomst in het verschiet als we
lokaal, regionaal en landelijk vanuit groepskracht
mede vormgeven aan de ontwikkeling rond de
zorg aan patiënten.”

Klik hier voor meer informatie
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Klantcase Zorroo, Ron Dingjan:
“Brede zorg organiseren vanuit een
krachtige eerste lijn”

Zorroo en Ron Dingjan
Zorggroep Regio Oosterhout e.o. (Zorroo) is
een breed functionerende organisatie in de
eerstelijnshuisartsenzorg die staat voor goed
afgestemde zorg voor mensen met chronische
ziekten, psychische en sociale klachten.
Daarbij is specifiek aandacht voor jeugd en
ouderen. Zorroo sluit namens de circa zeventig
aangesloten huisartsen contracten af met
paramedici, ziekenhuizen en specialisten om die
zorg dicht bij huis en – via de huisartsenpost
– 24 uur per dag te kunnen aanbieden. Ook de
afspraken met zorgverzekeraars worden centraal
gemaakt, verantwoord en gedeclareerd. Ron
Dingjan is voorzitter van Zorroo en een
van de deelnemende huisartsen.
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“Regionalisering houdt in dat de zorg binnen de
regio zo geregeld is dat de patiënt over de volle
breedte ondersteund kan worden. Van nulde-,
eerste- en tweedelijnszorg tot verpleeghuiszorg en GGZ”, zegt Ron Dingjan. Als een van
de grondleggers van Zorggroep Oosterhout en
omstreken (Zorroo) was hij betrokken bij de
gemeenschappelijke keuze voor huisartsinformatiesysteem Medicom. Dat is de spil in de ICT-ondersteuning van huisartsenpraktijken bij hun
huidige en nieuwe taken.
“Het uitwisselen van informatie en communicatie
rondom en met de patiënt is essentieel voor het
kunnen bieden van die brede ondersteuning aan
patiënten”, legt Dingjan uit. “Het huisartsinformatiesysteem (HIS) staat daarin centraal en moet
compleet blijven. Maar ook de andere betrokkenen bij de patiënt hebben informatie nodig
en leggen zaken vast die van belang zijn voor
het totaalbeeld. Je hebt structuren nodig om de
huisarts, andere betrokkenen en de patiënt met
elkaar te verbinden.”
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Goed geïnformeerd
In Oosterhout gebruiken ze het Vital Health KIS voor het delen
van patiëntinformatie in chronische zorgpaden tussen de betrokken zorgverleners. “Dat heeft een volledige integratie met Medicom, zodat we als huisartsen alle informatie via ons HIS kunnen
ontsluiten. Zo houd je als huisarts het overzicht en beschik je
niet alleen over informatie van de POH, maar ook over de gegevens van bijvoorbeeld de podotherapeut, pedicure en diëtiste.
Voordeel is verder dat het uitgebreide modules heeft voor ouderenzorg en GGZ en dat de patiënt is aangehaakt via een eigen
portaal.” Ook niet-chronische patiënten in de regio Oosterhout
kunnen hun actuele gegevens inzien, herhaalmedicatie aanvragen
en e-consults doen. Dat gebeurt via het patiëntenportaal MijnGezondheid.net van PharmaPartners. Aanvragen komen binnen
in Medicom en worden daar afgehandeld als onderdeel van de
dagelijkse routine.
Ontzorgen
Dankzij het volledige overzicht dat Dingjan als huisarts heeft,
kan hij de spil zijn in de zorg voor zijn patiënten. Hij merkt wel
dat sommige jonge artsen een andere rol ambiëren. “Met name
artsen die in meer praktijken werkzaam zijn. Zij willen wel een
rol in de behandeling van de patiënt, maar hoeven niet voor ieder ziektebeeld het aanspreekpunt te zijn. De dorpsdokter die
altijd bereikbaar is, bestaat straks niet meer en steeds minder
jonge artsen kiezen voor een eigen praktijk. Om het werken in
onze regio voor startende artsen aantrekkelijk te houden, moeten we die nieuwe manier van werken maximaal ondersteunen.
Bijvoorbeeld door veel meer financiële en administratieve zaken
via de groep te laten lopen. De huisarts is er dan alleen voor
het bieden van zorg.”
Eén HIS
Om die ontzorgende rol te kunnen vervullen, is inzage in de data
op praktijkniveau nodig. Alle gegevens van voorschrijven tot declareren moeten op afstand door de zorggroep gegenereerd en
verwerkt kunnen worden. “Dan moet je wel als harde eis stellen
dat iedereen hetzelfde HIS gebruikt. In onze regio is dat al zo en
ook de huisartsenkoepels propageren het steeds meer. Het grote
voordeel van Medicom is het clustersysteem, waardoor iedereen
op één database zit. Dat maakt het veel makkelijker om dit soort
zaken als groep te regelen. Bovendien kunnen we er alle managementinformatie uit halen die we nodig hebben, kan Medicom
blind communiceren met ons KIS en is er recent samenwerking
gezocht met VANAD Enovation om via hun XDS-platform de verbinding te leggen tussen huisartsenpraktijken en ziekenhuizen.”
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Innovatieve Praktijk
De samenwerking met het ziekenhuis en de tweedelijns GGZ
is uitstekend, vertelt Dingjan. “Psychologen en uro- gynaecologen houden een eerstelijnsspreekuur in de kamer naast
de kaderhuisarts. Dat willen we ook opzetten met chirurgie.
Die eerstelijnssetting is belangrijk, omdat de consultatie dan
niet ten laste komt van het eigen risico van onze patiënten.”
Het eerstelijnsconsult van de uro-gynaecologen wordt ondersteund door Medicom Innovatieve Praktijk. Daarmee kunnen
de huisartsenpraktijken rechtstreeks afspraken inboeken voor
de uro-gynaecoloog en heeft deze op zijn beurt inzage in het
patiëntendossier. Dit kan hij aanvullen en weer opslaan.
Vanuit de eerste lijn
Zorroo wil de zorg dicht bij huis organiseren vanuit een sterke
eerste lijn. Investeren in ICT hoort daarbij, vindt Dingjan. “Als
huisartsen reserveren we 1 tot 3 procent voor ICT, dat is heel
weinig. Als wij niet het voortouw nemen in de regio, kan het
ziekenhuis dat wel eens gaan doen. Dat is in staat om huisartsen een gratis informatiesysteem aan te bieden en van daaruit
de zorg in de wijk te organiseren. Het gevaar bestaat dat wij
dan niet meer de coachende professionals zijn die naast de
patiënt staan, maar de assistenten van de specialist die de
selectie doen aan de ziekenhuispoort.”
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24-uurs zorg
Ook de regionale huisartsenpost is onderdeel van Zorroo.
“We vinden dat huisartsen daar, net als overdag, moeten
kunnen beschikken over het volledige dossier. Daarom
maken we gebruik van Hapicom, dat ook is aangesloten
op het Medicom-cluster. Voor een verstuikte enkel heb je
geen dossier nodig, maar in de praktijk blijkt dat we voor
een goede behandeling van veel mensen die wij zien op de
HAP meer moeten weten. Ik heb het nog nooit meegemaakt
dat een patiënt inzage weigert als ik daarom vraag. Ik krijg
daarentegen wel klachten als het dossier niet inzichtelijk is,
bijvoorbeeld omdat er geen opt-in is verleend. De opt-in is
in mijn optiek een politieke keuze: netjes, maar wel erg Hollands en een belemmering voor de continuïteit van zorg.”
Wakker blijven
Regionalisering vereist een flexibele, proactieve en innovatieve houding van zorggroepen en ICT-leveranciers,
benadrukt Dingjan. “PharmaPartners is hierin een goede
partner. Als zorggroep zijn we nauw betrokken bij de ontwikkelingen. We denken mee en proberen innovaties uit.
Er wordt ook samenwerking gezocht met andere partijen,
zoals Ksyos en VANAD Enovation. Dat schept mogelijkheden. Als PharmaPartners wakker blijft en het HIS positioneert als leidend systeem voor de regionalisering, zie ik de
toekomst zonnig in. Dat helpt ons om de zorg dicht bij huis
te organiseren vanuit een krachtige eerste lijn.”
Klik hier voor meer informatie
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Oplossingen voor
samenwerking in uw regio
Oplossingen voor samenwerking in uw regio
Omdat geen regio hetzelfde is, kiezen we bij PharmaPartners
Huisartsenzorg voor een modulaire aanpak. In nauwe
samenwerking met onze klanten ontwikkelen we oplossingen
die afgestemd zijn op de praktijk. Heeft u te maken met één of
meer HIS’en in de regio, wilt u wel of juist geen KIS, wilt u de
digitale samenwerking met ziekenhuis of thuiszorg verbeteren
of de patiënt meer betrekken? Wij leggen de verbinding en
zorgen voor de juiste informatie en de juiste tools. Dat doen
we met eigen oplossingen en door samen te werken met
andere, gespecialiseerde partijen. Een belangrijke voorwaarde
daarbij is dat het bronsysteem van de huisarts compleet blijft,
zodat de huisarts zijn regierol kan waarmaken.
Huisarts en apotheker
Met Medicom, Hapicom en Pharmacom verbinden we de
huisartsenpraktijk, huisartsenpost en de apotheek, de spil
in de zorg ‘dicht bij huis’. Doordat praktijk, huisartsenpost
en apotheek gebruikmaken van één database met
patiëntendossiers zijn er vergaande mogelijkheden voor een
geoliede samenwerking gericht op doelmatige, goede zorg
met betere uitkomsten voor de patiënt en meer tijdsefficiëntie
voor de zorgverlener.
24-uurs huisartsenzorg
Steeds meer Nederlanders doen een beroep op de
huisartsenpost. Ook het aantal complexe zorgvragen neemt
toe. Goede samenwerking in de regio en gestroomlijnde
processen op de huisartsenpost helpen om de toenemende
werkdruk het hoofd te bieden. Het Huisartsenpost Informatie
Systeem (HAPIS) Hapicom faciliteert dat en brengt veilige
24-uurszorg binnen handbereik.
Hapicom werkt goed samen met alle huisartsinformatiesystemen. In de samenwerking met Medicom-huisartsen
en Pharmacom-apotheken is op de post het volledige
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Whitepaper
Zorg in de regio
Meer informatie:
www.pharmapartners.nl/
zorg-in-de-regio
voor vragen:
huisartsenzorg@pharmapartners.nl

patiëntendossier en een actueel medicatieoverzicht
beschikbaar. De acties die de huisarts op de post in
Hapicom registreert, komen direct in het patiëntendossier
van de Medicom-huisarts. Zo zijn continuïteit van zorg én
patiëntveiligheid gegarandeerd.
Medicom Multidisciplinair
Medicom Multidisciplinair is het ICT-platform voor (chronische)
eerstelijnszorg in en rond de huisartsenpraktijk. Het biedt nu
al slimme functies waarmee u de multidisciplinaire zorg kunt
organiseren zoals u dat wilt. En terwijl u daarvan de voordelen
plukt, breiden wij de mogelijkheden verder uit.

> Met of zonder keteninformatiesysteem
Wilt u dat de praktijkondersteuners de chronische zorg
registreren in Medicom of in een apart keteninformatiesysteem
(KIS)? Met Medicom Multidisciplinair heeft u de keuze. Medicom
biedt de benodigde protocollen en via het virtuele KIS van VIP
Calculus werkt u samen met ketenpartners en verwerkt de
zorggroep de declaraties. De protocollen maken we met nieuwe
technologie nog slimmer, zodat alle informatie die al in Medicom
beschikbaar is automatisch wordt ingevuld. PharmaPartners heeft
ruime ervaring met het implementeren van één HIS in de regio.
steeds naar grote tevredenheid van de betrokken huisartsen.
Geeft u de voorkeur aan werken met een KIS, dan biedt
Medicom daarvoor ook goede ondersteuning en uitgebreide
gegevensuitwisseling in samenwerking met alle KIS’en.

> Grip op chronische zorg
Bij de ondersteuning van huisartsen en praktijkondersteuners
bij chronische zorg gaat Medicom een stap verder dan andere
huisartsinformatiesystemen. Het volledig geïntegreerde
expertsysteem MedicomSmart is een belangrijke bouwsteen van
Medicom Multidisciplinair. Het ondersteunt de huisartsenpraktijk
bij het volgen van de richtlijnen en het identificeren van
patiënten met een verhoogd risico op een bepaalde ziekte. Voor
zorggroepen ontwikkelen we populatiemanagement op basis van
zorgdata. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om op regioniveau
het medicatiegebruik bij een specifieke indicatie te optimaliseren.

> Flexibiliteit bij anderhalvelijnszorg
Met de oplossing Innovatieve Praktijk heeft u de mogelijkheid
om ziekenhuisverplaatste zorg goed te organiseren in
samenwerking met een specialist ouderengeneeskunde of
andere zorgverleners buiten de praktijk.
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> Samenwerking over lijnen en domeinen
Patiënten bewegen tussen de eerste en tweede lijn, maken
gebruik van thuiszorg en hebben te maken met sociale
vraagstukken. Om uw patiënten goed te kunnen begeleiden
op hun pad door de zorg, is betrouwbare informatieuitwisseling met alle betrokken partijen van groot belang.
PharmaPartners loopt voorop in de daarvoor benodigde
innovaties. Via het XDS-platform van VANAD Enovation
ontsluiten wij in Medicom alle diagnostische (beeld)informatie
uit het ziekenhuisinformatiesysteem. Straks kunnen
specialisten op hun beurt de relevante informatie uit het
huisartsendossier ophalen. Daarna leggen we de verbinding
tussen de huisartsenpraktijk en thuiszorg en gemeenten.
In samenwerking met Ksyos maken we teleconsultatie
en verwijzen een stuk makkelijker en door een slimme
koppeling met OZO Verbindzorg brengen we u onder regie
van de patiënt zelf in contact met zijn andere zorgverleners,
mantelzorgers en familie. Zo draagt Medicom Multidisciplinair
bij aan betere persoonsgerichte zorg.
Samenwerken met andere partijen in de regio
Medicom Zorgplein, ons regionale platform, slaat de brug
naar andere partijen in de regio waarmee u wilt samenwerken.
Samenwerken met patiënten
Wij voorzien een steeds grotere rol van patiënten bij het
delen van zorginformatie. Alleen al omdat zij hiervoor in
de meeste gevallen expliciete toestemming moeten geven.
Uw patiënt weet als geen ander of de informatie compleet
is en kan deze aanvullen. Daarom stellen wij patiënten
centraal in de ontwikkeling van e-health. Onze ambitie is dat
patiënten hun gezondheid en zorg vanuit één platform of
dashboard kunnen monitoren. Hiervoor moet informatie uit
onze eigen systemen, informatie uit andere zorgsystemen
en informatie van de patiënt zelf worden ontsloten. Daar
werken we naartoe. We volgen de MedMij-standaarden voor
een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) en zoeken
samenwerking waar dat kan. Met MijnGezondheid.net
bieden wij nu al een doorontwikkelde patiëntomgeving met
e-healthfunctionaliteit en service voor de patiënt. Daarmee
is Medicom zeer goed gepositioneerd voor het programma
Ontsluiten Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in
Nederland (OPEN).
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Wilt u uw zorg-ICT-visie
in samenwerking met ons
doorontwikkelen voor
nog betere zorg en meer
efficiëntie in uw regio, of wilt u
concrete informatie over onze
oplossingen? Wij gaan graag
met u in gesprek.

Wilt u uw zorg-ICT-visie in samenwerking met ons doorontwikkelen voor nog betere zorg en meer efficiëntie in uw regio,
of wilt u concrete informatie over onze oplossingen? Wij gaan
graag met u in gesprek.
Meer informatie: www.pharmapartners.nl/zorg-in-de-regio
Vragen: huisartsenzorg@pharmapartners.nl

PharmaPartners
Wilhelminakanaal Zuid 110A
4903 RA Oosterhout
088 - 688 88 88
www.pharmapartners.nl
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