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SAMENVATTING 

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een digitaal hulpmiddel, bijvoorbeeld een website of app, die 

levenslang te gebruiken is, waarmee je toegang hebt tot je eigen gezondheidsgegevens en deze kunt verzamelen, 

beheren en delen. Middels het Versnellingsprogramma Informatie uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP), 

stimuleert de overheid het gebruik van dit soort omgevingen. Doelstelling binnen dit programma is dat ziekenhuizen 

per 1-1-2020 medische data in gestructureerde vorm beschikbaar kunnen stellen via een beveiligd portaal of een 

link naar een PGO. Tevens moet aangetoond zijn dat tenminste 10% van de patiënten inlogt in het portaal of PGO. 

 Pantein heeft zich ingeschreven voor dit programma en wil zijn ambitie verbreden door niet alleen voor de Cure 

(het ziekenhuis), maar ook voor de Care (zorgcentra en thuiszorg) medische data beschikbaar te stellen via een PGO. 

Dit uiteindelijk uitmondend in een regionaal PGO, waar ook medische data van andere regionale zorgaanbieders 

getoond kan worden. Deze ambitie staat uitgewerkt in dit rapport. 

Allereerst is in de literatuur gezocht naar requirements voor een patiëntportaal of PGO, en met name ook naar 

eventuele verschillen tussen de Care en Cure. Deze bevindingen zijn voorgelegd aan een projectgroep bestaande uit 

een brede afvaardiging uit de organisatie en enkele leden van de cliëntenraden. De requirements zijn besproken, 

geprioriteerd en vertaald in een Programma van Eisen. Vervolgens heeft een verdere analyse plaatsgevonden aan 

de hand van het interoperabiliteitsmodel van Nictiz. Op elk van de lagen (organisatie, proces, informatie, applicatie 

en infrastructuur) zijn ontwerpkeuzen gemaakt. Aan de hand hiervan zijn twee ontwerpen uitgewerkt die beiden 

kunnen bijdragen aan de ambitie van Pantein: 1. Uitwisselingsplatform van Enovation 2. Het zorgportaal/platform 

van Chipsoft. Door een weging op toekomstvisie, functionaliteit, kosten, doorlooptijd en risico is een keuze gemaakt 

voor het Enovation platform. 

Kern binnen dit ontwerp is één platform voor zowel de uitwisseling van informatie naar de patiënt middels een 

portaal of zelfgekozen PGO, als voor uitwisseling naar andere zorgverleners. Tevens maakt dit model het mogelijk 

data vanuit de Care en `medische data van andere zorgaanbieders te uploaden en te tonen in het portaal of het 

PGO.  

Binnen de projectperiode is de infrastructuur voor het Enovation platform gerealiseerd en is een applicatie 

(MijnPantein) ontwikkeld waarop patiënten via DigiD kunnen inloggen, hun medische data kunnen inzien en de data 

in gestructureerde vorm kunnen downloaden. In oktober 2019 zal MijnPantein in productie gaan voor de 

ziekenhuispatiënten, en wordt een breed introductieprogramma opgezet. Dit om aan de laatste VIPP-eis; de 10% 

aan inlog te kunnen voldoen. 

Om de uiteindelijke ambitie; een regionaal PGO te kunnen waarmaken, zal volgend jaar data vanuit de Care 

(zorgcentra en thuiszorg Pantein) toegevoegd worden aan MijnPantein. Hiermee wordt een Panteinbreed portaal 

gerealiseerd. Aanbevolen wordt een verdere uitrol gefaseerd op te pakken; eerst bijvoorbeeld enkele huisartsen of 

huisartsgroepen, daarna verloskundigen, daarna paramedici. Fasering hangt ook samen met de ontwikkelingen 

binnen deze beroepsgroepen op het gebied van VIPP-gerelateerde programma’s als Open en Inzicht, en de diverse 

proeftuinen die regionaal worden opgezet. Verder hangt een succesvolle uitrol ook af van de bereidheid en het 

vermogen om samen afspraken te kunnen maken op organisatorisch vlak, de processen die ondersteund worden en 

de informatie die getoond wordt. Pantein is qua architectuur nu klaar om deze uitdaging aan te gaan. 
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1 VOORWOORD 

Dit rapport bescbrijft het ontwerp voor een Panteinbreed patiëntportaal en een PGO1 voor de regio. Middels een 

literatuurstudie worden functionaliteiten van een portaal beschreven, worden deze door een projectgroep 

geprioriteerd en vertaald in een Programma van Eisen, worden ontwerpkeuzen beschreven op elke laag van het 

interoperabiliteitsmodel2 en een keuze gemaakt tussen twee oplossingsrichtingen. 

Dit rapport vormt de afsluiting van mijn studie Klinische Informatica aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Aanleiding om met dit onderwerp aan de slag te gaan, is de verplichting voor ziekenhuizen om vóór 2020 op een 

gestandaardiseerde en veilige manier informatie digitaal uit te wisselen met de patiënt. Het ontwerpen van de 

infrastructuur en de applicatie die hiervoor nodig zijn, past goed binnen de kaders van de opleiding.  

Het is een omvangrijk project geworden, waarbij zowel gekeken is naar de technische architectuur als naar de 

gebruikersinterface. Ook registratie aan de bron (ontsluiten van de ZIB’s 3 ) is meer aan bod gekomen dan 

oorspronkelijk de bedoeling was. In dit rapport was het hierom vaak lastig een onderscheid te maken tussen 

hoofdlijnen en detail; soms is het nodig bepaalde onderdelen of keuzen vrij gedetailleerd te omschrijven. De kunst 

is dan weer terug te pakken naar het groter geheel en overzicht te bewaren. Ik hoop dat ik hier toch in geslaagd ben 

en dat het een logisch, goed te volgen verhaal is geworden. 

Ik wil mijn begeleiders vanuit de instelling en de opleiding bedanken die mij hierin gestuurd hebben en van kritiek 

hebben voorzien. Met name Joris, voor ons tweewekelijks overleg, prikkelende vragen en overtuiging als ik weer 

eens met twijfels zat. Guido voor onze maandelijkse afstemming en kritische feedback op het rapport. Rick voor de 

tijd die hij gestoken heeft in het doorlopen van de modellen, en Ward voor de reviews en het überhaupt bieden van 

de kans om te kunnen starten met deze mooie opleiding! 

Dank allen. 

 

Mignon Vloet 

Beugen, 13 augustus 2019 

 

 

 

  

 

1 PGO = Persoonlijke Gezondheid Omgeving 
2 Interoperabiliteitmodel = model van vijf lagen waarop NictIZ de informatieuitwisseling beschrijft 
3 ZIB’s = Zorg Informatie Bouwstenen 
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2 INLEIDING EN ACHTERGROND 

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een digitaal hulpmiddel, bijvoorbeeld een website of app, dat 

levenslang te gebruiken is, waarmee je toegang hebt tot je eigen gezondheidsgegevens en deze kunt verzamelen, 

beheren en delen. Hiermee houd je grip op je gezondheidsdata, van behandeling tot laboratoriumuitslag, 

medicatie en inentingen ( (Medmij.nl, sd). 

Tot nu toe waren deze gegevens niet altijd makkelijk in te zien. In een persoonlijke gezondheidsomgeving zijn de 

gegevens uit verschillende dossiers te verzamelen, te beheren en te delen. Daarnaast is het mogelijk om zelf 

gegevens toe te voegen.  Er zijn nu al diverse van dit soort apps en websites, maar ze werken nog niet allemaal op 

dezelfde manier. 

Middels het VIPP programma stimuleert de overheid de elektronische gegevensuitwisseling tussen patiënt en 

zorgaanbieder (VWS, besluit vaststelling beleidskader subsidiëring versnellings-programma Informatieuitwisseling 

Patiënt en Professional, 14 december 2016). Doel van het programma is dat ziekenhuizen op korte termijn een 

digitaliseringsslag maken om de zorg nog veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken. Dit houdt concreet in 

dat de ziekenhuizen vóór 2020 op een gestandaardiseerde en veilige manier informatie digitaal kunnen uitwisselen 

met de patiënt. Het gebruik van uniforme standaarden is hierbij van groot belang; de informatie kan dan ook gedeeld 

worden met andere zorgverleners. Binnen het samenwerkingsverband MedMij werken partijen in de zorg samen 

om te kunnen voldoen aan standaardisering. Deze MedMij standaarden waarborgen dat informatie veilig 

uitgewisseld en gebruikt kan worden. Ze dragen tevens bij aan interoperabiliteit en herbruikbaarheid van gegevens 

in medisch onderzoek.  

Het VIPP programma bestaat uit een tweetal onderdelen; het programma Patiënt en informatie en het programma 

Patiënt en medicatie. Het programma Patiënt en informatie omvat wederom 3 modules: 

-A1:het kunnen bieden van een digitale download van medische gegevens aan de patiënt. 

-A2:beschikbaar stellen van een beveiligd portaal of link naar een PGO met gestructureerde data. 

-A3:integreren van meerdere functionaliteiten in een portaal of PGO,  bv. E-Health toepassingen. 

Maasziekenhuis Pantein heeft per 1 juli 2018 voldaan aan module A1 en heeft de ambitie voor 1-1-2020 te kunnen 

voldoen aan module A2. Aangezien Pantein niet alleen ziekenhuiszorg levert, maar ook thuiszorg en intramurale 

zorg, wil Pantein zijn ambitie verbreden. Pantein wil een PGO aanbieden waarin de patiënt toegang heeft tot al zijn 

gezondheidsgegevens, dus zowel Care als Cure. De scope van het project wordt hiermee behoorlijk vergroot. Waar 

VIPP A2 zich beperkt tot ziekenhuisdata en het beschikbaar hebben van een patiëntportaal of aansluiting naar een 

PGO, wordt in huidig project ook naar informatiebehoefte in de Care en de wensen voor een cliëntportaal gekeken. 

De uiteindelijke ambitie is het aansluiten op een (regionaal) PGO waarin de patiënt via één loket toegang heeft tot 

al zijn/haar gezondheidsdata.  

In dit eindverslag wordt deze ambitie nader uitgewerkt; in hoofdstuk 3 de projectdefinitie, waaronder een 

beschrijving van doelstelling, scope en het te leveren resultaat. In hoofdstuk 4 het programma van eisen waaraan 

het PGO moet voldoen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5  de verdere  analyse beschreven aan de hand van het 

interoperabiliteitsmodel van Nictiz. Op elk van de lagen zijn ontwerpkeuzen gemaakt die in hoofdstuk 6 uitgewerkt 

zijn in twee ontwerpen. In 6.5 vindt een weging en keuze plaats. Hoofdstuk 7 beschrijft de implementatie van het 

gekozen model en in hoofdstuk 8 volgen conclusies, discussie en aanbevelingen. 
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3 PROJECTDEFINITIE 

3.1 PROJECTDOELSTELLING 

Aanleiding om dit jaar met het project te starten is de subsidieregeling van VWS welke aan ziekenhuizen beschikbaar 

wordt gesteld. In een complexe setting als een ziekenhuis vergt het een behoorlijke inspanning om medische 

informatie en medicatiegegevens op een veilige manier en gestandaardiseerd te ontsluiten. Om deze inspanning te 

kunnen realiseren moeten ziekenhuizen diverse activiteiten uitvoeren en nieuwe producten ontwikkelen. Deels kan 

dit gerealiseerd worden uit de subsidiegelden die in het kader van het VIPP programma beschikbaar worden gesteld. 

Algehele doelstelling van dit programma en dit project is de gezondheid in de regio te verhogen. Dit kan bereikt 

worden door patiënten inzage te geven in hun eigen gezondheidsgegevens middels een portaal of PGO. Dit kan 

geconcretiseerd worden in de volgende doelstelling: 

Hoofddoelstelling is dat per 1-1-2020 tenminste 10% van de huidige patiënten van Pantein inlogt in het PGO. 

Subdoelstellingen:  

• Literatuuronderzoek naar o.a. architectuurkeuzen bij een PGO, communicatiestandaarden, 

informatiestromen, platformen, Medmij standaarden en ‘patiënt requirements’ (portaal/PGO); wat vinden 

patiënten en cliënten van belang bij een PGO; Aan welke functionele en technische eisen moet het PGO 

minimaal voldoen? 

• Afgeronde inventarisatie van data te ontsluiten voor de Care (thuiszorg en zorgcentra) 

• Een ontwerparchitectuur voor een Panteinbreed4 portaal of aansluiting op een PGO 

• Voldoen aan de VIPP-eis; het kunnen uploaden van gestandaardiseerde ziekenhuisgegevens naar het PGO: 

26 BGZ 5  items, specialistenbrieven, ontslagbrieven, laboratoriumuitslagen, radiologieverslagen en het 

gebruikte type implantaat van een pacemaker, heup-of knieprothese, borstimplantaat of 

bekkenbodemmatje. 

• Voldoen aan de MedMij standaarden in het PGO 

 

3.2 BEREIK (SCOPE) EN AFBAKENING 

Het project omvat de volgende onderdelen: 

• Literatuurstudie naar technische architectuur en ‘patiënt requirements’ voor een portaal of PGO 

• Ontwerp van een Panteinbreed portaal of aansluiting op een PGO 

• Implementatie van het portaal of PGO voor het ziekenhuis of van een pilot hiervan 

Het is een Panteinbreed project waarbij medische specialisten, verpleegkundigen, ondersteunende afdelingen, de 

afdeling communicatie en met name de patiënt betrokken zijn. 

Voorwaarde voor het project is dat via het PGO gestandaardiseerde gegevens ge-upload kunnen worden. Dit 

betekent een eenduidige en uniforme bronregistratie conform de Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB’s6).  

 

4 Panteinbreed = voor zowel VV&T als ziekenhuis 
5 BGZ= Basis Gegevens set Zorg; minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroep overstijgend relevant is en 

van belang is voor de continuïteit van zorg. (Nictiz, 2017) 
6 ZIB=Zorg Informatie Bouwsteen; Een zorginformatiebouwsteen is een informatiemodel, waarin een zorginhoudelijk concept wordt 

beschreven in termen van de gegevenselementen waaruit dat concept bestaat en de datatypes van die gegevenselementen. ( (zibs/nl) 
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De focus ligt in huidig project enkel op de aansluiting van Pantein. Aansluiting van andere regionale instellingen en 

de eerste lijn (o.a. huisartsen en verloskundigen) zal globaal beschreven worden. 

 

3.2 UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN 

Het project is een vervolg op het project VIPP module A1. In dit project zijn de data reeds ontsloten uit het EPD7 die 

ook voor dit project van belang zijn. Het project is gerelateerd aan het project bronregistratie/ZIB’s; resultaten 

hiervan zullen gebruikt worden in het PGO. 

Het ontwerp dient uiterlijk 1-9-2019 te zijn opgeleverd. Dit in verband met de eindreview voor dit jaarproject welke 

gepland staat op 20-9-2019.  

De uiterste datum van de VIPP subsidieregeling voor module A2 ligt op 1-1-2020. Per deze datum zal aan de 

doelstelling van 10% inlog in het PGO voldaan moeten zijn. 

Het beschikbare budget is gelijk aan het beschikbare subsidiebedrag voor module A2: € 390.000.  Indien tijd of 

budget dreigen te overschrijden is verantwoording schuldig aan de Raad van Bestuur. 

Het project gaat uit van volgende aannames: 

• Maandelijkse bevoorschotting van VIPP subsidiegelden voor module A2 

• Het behalen van de DigiD audit voor een basis PGO (inlog via DigiD) 

• Medewerking van de ECD leverancier (NEDAP) voor ontsluiten van data 

• Volledige medewerking van PGO/portaal leverancier (Enovation) 

 

3.4 AANPAK 

Hoe te komen vanuit huidige werkwijze waarop patiënten enkel nog een download van het dossier aangeboden 

wordt, tot het ontwerp en de implementatie van een Panteinbreed portaal?  

HUIDIGE WERKWIJZE 

Sinds 1-7-2018 kunnen patiënten een digitale download van hun ziekenhuisdossier opvragen. Dit betreft de 30 

datatypen die in het kader van de VIPP regeling ter beschikking worden gesteld. De patiënt kan deze aanvraag via 

een aanvraagformulier indienen bij de afdeling klachtenbemiddeling. Binnen 3 werkdagen kunnen zij een usb-stick 

met de download ophalen in het ziekenhuis. Ook bestaat nog de mogelijkheid voor het opvragen van een papieren 

afdruk (kopie) van het gehele dossier.  

TOEKOMSTIGE WERKWIJZE 

In de loop van dit jaar moet het voor de patiënt mogelijk worden deze gegevens rechtstreeks via het PGO in te zien. 

De patiënt kan zich hiervoor aanmelden bij de balie van het ziekenhuis. Hier wordt de toestemming geregistreerd 

en ontvangt de patiënt informatie over het aanmelden op de link voor het PGO. Hij/zij logt in met DigiD. Een 

zogenaamde two-factor-authenticatie (tevens wachtwoord via SMS of via een DigiD app) is hierbij verplicht. In de 

 

7 EPD; Elektronisch Patiënten Dossier 
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loop van 2020 zou het dan mogelijk moeten zijn Panteinbrede informatie in te zien. De wens is om dan ook 

informatie uit NEDAP en Medimo (informatiesystemen van de CARE) te kunnen ontsluiten en tonen. 

HET ONTWERP 

Om te komen tot een ontwerp voor een Panteinbreed PGO zal het vijflagen model van NICTIZ gevolgd worden:  

1. Organisatie:  beschrijving van de organisatie/bedrijven die binnen de scope meegenomen worden. 

2. Zorgprocessen: beschrijving van huidige en wenselijke informatievoorziening naar patiënt en cliënt. 

3. Informatie:  welke informatie is vereist en wenselijk om uit te wisselen, volgens welke standaarden? 

4. Applicaties:  welke applicaties zijn betrokken? Welke nieuwe applicaties te ontwikkelen? 

5. Infrastructuur: hoe ziet de wenselijke architectuur eruit?  

6. Wet,-/regelgeving: welke landelijke,- en internationale wet-/ en regelgeving is van toepassing? 

Voor het uiteindelijke ontwerp zal literatuuronderzoek en een marktverkenning plaatsvinden. Bevindingen hieruit 

zullen voorgelegd worden aan een projectgroep waarin patiënten en cliënten zitting hebben. Resultaten hieruit 

worden vertaald in een Programma van Eisen volgens de MoSCoW methode ( (Wikipedia, sd): 

M Must haves deze eisen moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder is product niet bruikbaar. 

S Should haves deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar. 

C Could haves deze eisen komen alleen aan bod als er tijd genoeg is. 

W Would haves deze eisen komen in het project niet aan bod, maar kunnen voor de toekomst nuttig zijn. 

Bij het ontwerp zal de huidige infrastructuur welke reeds ontworpen is voor het kunnen bereiken van VIPP A1 

gebruikt worden. Bekeken wordt in hoeverre deze reeds voldoet aan de wensarchitectuur en of, en zo ja waar, 

aanpassingen nodig zijn. Gestreefd wordt naar doorontwikkeling op bestaande producten. 

Zie voor een verdere productbeschrijving bijlage I. 

3.5 PROJECTORGANISATIE 

PROJECTMANAGEMENTSTRUCTUUR 

Het project patiëntportal/PGO is een onderdeel van de projectorganisatie VIPP. Deze projectorganisatie bestaat uit: 

• Een stuurgroep VIPP: verantwoordelijk voor het overkoepelende programma-management. In de 

stuurgroep hebben zitting de ICT manager (voorzitter), het hoofd van de communicatieafdeling, een lid van 

de cliëntenraad van het ziekenhuis, een lid van het stafbestuur, de ziekenhuisapotheker, een 

capaciteitsmanager, een jurist en de projectleiders.  

• Programmaondersteuning bestaande uit juridische, administratieve en technische ondersteuning voor het 

project. 

• Een projectgroep patiëntportal/PGO die zich richt op het ontwerp en de ontwikkeling van een portaal. In 

deze projectgroep zitten artsen, applicatiebeheer, leden van de cliëntenraden, hoofden van de afdeling 

laboratorium en de afdeling radiologie, een communicatie-adviseur en een medewerker van de afdeling 

‘dossier-uitgifte’. 

• Een projectgroep ZIB die zich gaat bezighouden met standaardisering en registratie in de bron. In deze 

groep zitten artsen, applicatiebeheerders en ZIS-gebruikers. 

• Een projectgroep medicatie die verantwoordelijk is voor het B2 (medicatie) programma van VIPP. Deze 

groep wordt aangestuurd door de ziekenhuisapotheker, en is verder samengesteld uit applicatiebeheer, 

artsen, een SEH-arts, een capaciteitsmanager en een senior met aandachtsgebied medicatie. 
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• Een medische adviesgroep samengesteld uit artsen. Deze adviesgroep geeft gevraagd advies aan alle 

projectgroepen. 

• Een testgroep; een kleine afvaardiging van de medische adviesgroep vormt een testteam voor de 

projectgroep medicatie. 

Huidig project heeft betrekking op het ontwerp en de ontwikkeling van een patiëntenportaal / PGO en zal de 

ontwikkeling van ZIB’s (standaardisering) als randvoorwaardelijk meenemen. 

 

Figuur 1: organogram projectorganisatie 

 

ROLBESCHRIJVINGEN 

Onderstaand de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de projectorganisatie:
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3.6 PLANNING 

Het project is onderverdeeld in 5 fasen: 

1. Voorbereiding; o.a. samenstellen projectteam, vergaderdata, afronden projectbrief 

2. Initiatie; o.a. kick-off plannen, PID goedkeuren, literatuuronderzoek, opstart projectgroepen 

3. Ontwerp: programma van eisen, architectuur PGO, marktverkenning, voorbereiding implementatie 

4. Implementatie; PGO of portaal voor ziekenhuis aanbieden, pilot, uitrol, communicatie en opleiding 

5. Nazorg: evaluatie, bijsturing, projectafsluiting, overdracht en beheer, eindrapportage 

 

Figuur 2: projectfasering op hoofdlijnen 

Een meer gedetailleerde planning van de projectgroep PGO staat in bijlage II. 

De projectgroep zal zich enerzijds bezighouden met het ontwerp van het PGO, anderzijds met de implementatie. 

Aan beide trajecten hangt een afzonderlijke planning. Logisch zou  zijn dat op basis van het ontwerp een PvE 

8opgesteld wordt, leveranciersselectie plaatsvindt en daarna een implementatie start. Vanwege de harde deadline 

voor VIPP A2 heeft de stuurgroep besloten dat gestart wordt met de uitrol van een basismodule alvorens het 

ontwerp helemaal gereed is. Door iteratieve doorontwikkeling zal het product uiteindelijk aan alle eisen moeten 

voldoen. 

Mijlpalen in het project: 

• Pilot met 1e versie van het PGO    juni 2019 

• Uitrol PGO naar alle ziekenhuispatiënten   augustus 2019 

• Panteinbrede ontwerp voor PGO gereed  september 2019 

• Alle ZIB’s beschikbaar in het PGO   september 2019 

• Proefaudit VIPP fase 2    oktober 2019 

• Definitieve audit VIPP fase 2   december 2019 

  

 

8 PvE= Programma van Eisen 
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FINANCIËLE PARAGRAAF 

BATEN 

Indien module A2 van het VIPP programma behaald wordt, kan een subsidie van €390.000 worden behouden. 

Verdere financiële baten liggen in de afname van de papieren download van het dossier. De verwachting is dat er 

minder vraag is naar deze download doordat patiënten dit zelf in het PGO kunnen inzien. Aangezien er momenteel 

een opvraag is van circa 30 dossiers per maand, is dit in het financiële resultaat verwaarloosbaar. Kwalitatieve winst 

is dat patiënten geïnformeerd worden en beter voorbereid naar hun consult (kunnen) komen. Vragen kunnen  

gerichter gesteld worden aan de behandelaar en patiënten kunnen hun gezondheid beter monitoren. Dit zou zelfs 

kunnen leiden tot verplaatsing van zorg doordat patiënten in een eerder stadium kunnen ‘ingrijpen’ en daarmee een 

ziekenhuisbezoek kunnen voorkomen. Ook het maken van afspraken via een portaal of PGO kan op den duur de 

efficiency verbeteren; voor veel afspraken hoeft de patiënt niet meer te bellen en is dus geen tussenkomst van een 

poli-assistente meer nodig. 

LASTEN 

Kosten bestaan uit investeringskosten en jaarlijkse exploitatiekosten. De investeringskosten bestaan uit de uren die 

de leverancier nodig heeft voor het ontsluiten van de ZIB’s. Dit voor zover niet reeds ontsloten voor VIPP A1. Verder 

zal een bedrag  begroot moeten worden voor de DigiD audit. 

De jaarlijkse kosten bestaan uit: jaarlijkse fee voor een portaal, jaarlijkse fee per actieve patiënt, en onderhoud van 

de connector. Voor beheer voor het PGO wordt 0,3 fte begroot. Zie verder bijlage III voor een overzicht van de 

kostenposten voor VIPP A2. 
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4 PROGRAMMA VAN EISEN 

In de literatuur is gezocht naar technische eisen en ‘patiënt requirements’ voor een portaal of PGO. Tevens heeft een 

marktverkenning plaatsgevonden. De MijnPortalen van o.a. Viecuri Medisch Centrum, Slingeland ziekenhuis en 

Spaarne Gasthuis zijn bekeken. Verder zijn de PGO’s van Quli en Ivido in de marktverkenning meegenomen. 

 

4.1 FUNCTIONELE SPECIFICATIE 

Algemene eisen,  zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur, waaraan het portaal minimaal moet voldoen: 

1.1. Patiënt in the lead 

1.2. Geschikt voor Care en Cure 

Overige functionele en technische eisen uit literatuur en marktverkenning verkregen staan onderstaand opgesomd. 

Een uitgebreidere toelichting staat in bijlage V (Programma van Eisen). De gemarkeerde eisen* worden in de 

uitwerking bij bijlage V nog extra toegelicht. Dit naar aanleiding van een uitgebreidere bespreking in de projectgroep 

of een toelichting uit literatuuronderoek. 

EISEN PROGRAMMA VIPP A2 

Het portaal zal allereerst moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in het programma VIPP A2 ( (VWS, handboek 

VIPP eindtoets, 2016): 

2.1 De set aan data bevat minimaal de volgende gegevens; Basisgegevens set Zorg (gestructureerd conform de 

Zorginformatiebouwstenen van Nictiz) 

2.2 De dataset omvat alle correspondentie (minimaal specialistenbrieven, ontslagbrieven en voortgangsbrieven), 

gebruikte type implantaat (van een pacemaker, heup-of knieprothese, borstimplantaat of 

bekkenbodemmatje). 

2.3 De medische gegevens zijn via een beveiligd patiëntenportaal door de patiënt te raadplegen. 

2.4 De patiëntgegevens zijn via een patiëntenportaal door de patiënt in een gestructureerd formaat te 

downloaden of via een link naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) up te loaden. 

2.5 De gegevens moeten binnen 7 werkdagen na interne accordering beschikbaar zijn op het patiëntenportaal. 

FUNCTIONELE EISEN PORTAAL EN PGO 

Naast deze VIPP eisen worden in de literatuur ook een groot aantal functionaliteiten genoemd die patiënten in een 

patiëntportaal willen zien ( (RadboudUMC, 2017) (Haan M, 2017). Deze kunnen onderscheiden worden in 

functionaliteiten die de interactie met de patiënt vergroten en het uitbreiden van bestaande basisfunctionaliteiten: 

interactie met de patiënt: 

3.1 Inzien van brieven tussen verwijzer en behandelend arts (verwijsbrieven) 

3.2* Inzage in uitslagen (ook pathologie en medische microbiologie) 

3.3* Kunnen stellen van vragen aan de behandelaar 

3.4* Kunnen voeren van een videoconsult 

3.5* De beschikbaarheid van een chatfunctie 

3.6* Inzage uitbreiden met scans en röntgenfoto’s 

3.7 Inzage uitbreiden met histologie 

3.8 Inzage uitbreiden met decursus (gemaakte afspraken) 

3.9 Inzage uitbreiden met notities van zorgverlener 

3.10 Vertragingstijd (uitslag tonen in het portaal) verkorten of resultaten direct vrijgeven 
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3.11* Machtigingen om voor een ander in te loggen 

3.12 Inzien wie als gemachtigden zijn opgegeven 

3.13 Toevoegen van patiëntinstructies 

 

Bestaande functionaliteiten uitbreiden: 

3.14 Uitslagen ordenen, geclusterd op afdeling en niet alleen op datum 

3.15* Vragenlijsten invullen en tussentijds kunnen opslaan 

3.16* Thuismetingen en thuismedicatie kunnen toevoegen 

3.17* Gepersonaliseerde informatie integreren (incl. notities) 

3.18 Gegevens printen met het ziekenhuislogo om te dienen als bewijsstuk 

3.19 Aanvragen van herhaalrecepten 

3.20 Gerichter aanbieden van algemene informatie of ziekte specifieke informatie 

3.21* Folders kunnen inzien 

3.22 Kunnen maken van afspraken via het PGO 

VERSCHILLEN TUSSEN CARE EN CURE 

Bovenstaande functionele eisen komen uit onderzoeken gehouden onder gebruikers van ziekenhuisportalen. Om 

meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van cliënten in de Caresector is Nictiz gestart met een eerste 

verkenning; De resultaten van deze verkenning laten zien dat cliënten op hoofdlijnen behoefte hebben aan drie 

categorieën gegevens (Molen van der L., 2018);  

1. medisch/verpleegkundig  

2. welzijn  

3. hoe verder in de zorg  

 

Overeenkomsten en verschillen met de wensen en behoeften van patiënten in de Cure:  

Zowel in de Care als Cure is behoefte aan een uitgebreide inzage van de dossierinformatie. Ook wordt door beiden 

aangegeven behoefte te hebben aan het kunnen toevoegen van notities en de beschikbaarheid van een chatfunctie. 
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Het kunnen toevoegen van thuismetingen wordt in de Care niet direct genoemd. Anderzijds wordt in de Care meer 

nadruk gelegd op volgende punten: 

 

4.1 Het kunnen bieden van een totaaloverzicht van alle afspraken, ook indien niet direct gerelateerd aan 

ziekenhuis of thuiszorg. 

4.2 Alle afspraken kunnen weergeven in een agenda 

 

DIGITALE TOEGANKELIJKHEID  

Webtoegankelijkheid betekent: het Web toegankelijk maken voor iedereen, inclusief ouderen en mensen met een 

functiebeperking. Toegang tot het internet is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het gaat (zeker in 

Nederland) niet om toegang tot het internet, maar om bruikbaarheid van de aangeboden diensten en informatie 

door mensen met een beperking. Denk aan ouderen met een verminderd gezichtsvermogen, blinden, slechtzienden 

maar ook bijvoorbeeld doven en slechthorenden en mensen met beperkte handfunctie of  beperkte leesvaardigheid 

(webtoegankelijkheid, sd).  

Voor een toegankelijk en gebruiksvriendelijk portaal kunnen de toegankelijkheidsrichtlijnen WCAG9 2.0 AA of WCAG 

2.1 AA gevolgd worden. De richtlijnen gaan over het ontwerpen, bouwen en beheren van websites. Ze zijn gebaseerd 

op internationale standaarden voor kwaliteit en toegankelijkheid van websites en op in de praktijk beproefde 

oplossingen van professionals. De WCAG gaat uit van 4 principes voor digitale toegankelijkheid: 

1. Waarneembaar  

Alle patiënten moeten alle informatie kunnen waarnemen. Niet iedereen kan bijvoorbeeld een afbeelding zien. 

Voorzie deze daarom van een tekstalternatief, zodat een screenreader _de afbeelding duidelijk beschrijft. 

2. Bedienbaar 

Alle patiënten moeten (onderdelen van) het portaal kunnen bedienen. Hulpmiddelen bij het gebruik zijn het 

toetsenbord, de muis en een aanraakscherm. Mensen met bijvoorbeeld een hoge dwarslaesie gebruiken geen 

toetsenbord, maar wel de muis. Andersom zijn er ook mensen die alleen een toetsenbord kunnen bedienen. 

3. Begrijpelijk 

Iedereen moet begrijpen hoe zij informatie kunnen vinden. Goed voorbeeld is de knop ‘zoeken’ op een website. 

Die is voor sommige mensen moeilijk te herkennen. Maak er daarom niet alleen een afbeelding van, maar geef 

de zoekknop een duidelijke naam of beschrijving. Zo weten mensen waar hij is en waarvoor hij dient.  

4. Robuust 

Het mag voor het verwerken, begrijpen of tonen van de informatie niet uitmaken welke browser, software of 

hulpapparatuur iemand heeft. Als in de broncode van een tekst bijvoorbeeld een ‘header 1’ of <h1> staat, moet 

de webbrowser van de gebruiker begrijpen dat hij hier ‘kop 1’ van moet maken. 

Eisen voor het portaal die hieruit herleid kunnen worden: 

5.1 Video’s hebben ondertitels 

5.2 De inhoud is duidelijk zonder kleuraanduidingen 

5.3 De bedoeling van alle knoppen is duidelijk 

5.4 Informatie gaat niet verloren indien een afbeelding niet zichtbaar is 

5.5 Knoppen zijn groot genoeg 

 

9 WCAG= Web Content Accessibility Guidelines 
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5.6 Bewegend beeld kan op pauze gezet worden 

5.7 Met het toetsenbord kan volledig van het portaal gebruik gemaakt worden 

5.8 De focus indicator is altijd zichtbaar 

5.9 Alle koppen, links en labels zijn duidelijk en beschrijvend 

5.10 De content past zich aan indien wordt ingezoomd op de pagina 

5.11 Er wordt voldaan aan de checklistWCAG 2.0 of WCAG 2.1AA 

Zie voor een verdere uitwerking de WCAG checklist in bijlage IV. 

Ook stichting Pharos pleit voor toegankelijke zorg. Zij stellen dat informatie over zorg vindbaar en begrijpelijk moet 

zijn voor iedereen (pharos.nl/thema/laaggeletterdheid-gezondheidsvaardigheden/, sd) (Pharos, 2018). Hun 

belangrijkste doelgroep zijn laaggeletterden. Een aanvullende applicatie waarmee medische taal kan worden 

omgezet in lekentaal kan al een belangrijk hulpmiddel zijn bij een patiëntenportaal of PGO. 

5.12 Medische taal kan vertaald worden in lekentaal 

 

4.2 NON-FUNCTIONELE EISEN 

Behalve functionele eisen kunnen ook non-functionele eisen gesteld worden aan een portaal en/of PGO. Uit 

onderzoek  (Haan M, 2017) is gebleken dat patiënten en cliënten volgende zaken belangrijk vinden: 

6.1* Kunnen doorklikken in het portaal 

6.2* Interactie van gegevens tussen verschillende ziekenhuizen en diverse andere systemen (bv apotheek) 

6.3* Portaal of PGO is ook geschikt voor mobiele telefoon 

6.4* Synchronisatie van afspraken met andere systemen, zoals eigen agenda op smartphone 

6.5 Snelle responstijd oftewel een goede performance 

6.6 Het kunnen uploaden van foto’s of andere informatie 

6.7* Downloaden van data bij overstap naar een andere zorgverlener  

6.8 Koppeling aan apparaten en wearables zoals weegschaal, stappenteller en gezondheidsapps 

6.9 Notificatie (SMS/e-mail) indien nieuwe informatie beschikbaar is 

4.3 TECHNISCHE EISEN 

Elektronische uitwisseling van medische gegevens is een privacygevoelige zaak. Het is van belang dat de gegevens 

enkel ontsloten worden aan hiertoe bevoegde personen. Het is om deze reden van belang betrouwbare 

patiëntidentificatie te gebruiken. In de brief aan de Tweede kamer van de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties van 25 augustus 2016 over Impuls eID beleid: Eén van de benoemde actiepunten is het in het BSN 

domein op termijn toegroeien naar patiëntauthenticatie op het hoogste betrouwbaarheidsniveau zodra deze 

middelen breed beschikbaar komen. Op dit moment zijn deze nog niet beschikbaar. Ziekenhuizen dienen 

authenticatie mogelijk te maken op het betrouwbaarheidsniveau van eIDAS Substantieel. Dit komt overeen met 

DigiD (met app of sms verificatie) ( (VWS M. v., 2016). 

Verdere technische eisen: 

7.1 Patiënt authenticatie mogelijk op betrouwbaarheidsniveau eIDAS substantieel (DigiD). 

7.2  Het portaal moet kunnen werken met volgende browsers; internet explorer,Firefox, Chrome, Safari 

7.3  Het portaal komt ook als app beschikbaar via Android en Ios. 

  



Eindverslag jaarproject PGO voor de regio 

 

Pagina 18 van 72 

  4.4 PRIORITERING VAN DE EISEN 

De functionele-, en technische eisen, eisen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en de specifieke wensen uit 

de Care, zoals in de literatuur bevonden, zijn voorgelegd aan de projectgroep PGO. Zoals eerder aangegeven bestaat 

deze groep uit een brede afvaardiging van zorgverleners en enkele patiënten en cliënten uit de Care en Cure. Alle 

eisen zijn geprioriteerd volgens de MoSCoW methode. Redenen om voor deze methodiek te kiezen; MosCoW is één 

van de makkelijkste methoden voor prioriteren van requirements en kent een hoge betrokkenheid van de 

stakeholders ( (Amjad Hudaib, 2018) (Tudor D., 2006). De oorsprong voor deze methode ligt in de dynamische 

software ontwikkeling (Hattin, 2007). In het onderzoek van Hudaib worden verschillende methodieken vergeleken: 

- Numerical Assignment Technique; requirements worden ingedeeld in 3 groepen; kritisch (3), standaard (2), optioneel(1) 

- MoSCoW Technique: indelen requirements in 4 groepen; Must have, Should have, Could have, Won’t have 

- Priority Groups Technique: conform numerical Assignment technique, maar dan telkens herhalend binnen een subgroep. 

- Bubble Sort Technique: Paarsgewijze vergelijking; telkens hoogste prioriteit aangeven van twee requirements. 

- Binary Search Tree (BST) Technique: boomstructuur, indelen van requirements in linkse (--)  en rechtse tak (++ belangrijk). 

- Analytic Hierarchy Process (AHP): paarsgewijze vergelijking, waarbij verschillen in belang gescoord worden (AHP schaal). 

- Hundred dollar Technique: ‘cumulative voting’; alle deelnemers krijgen 100 dollar te verdelen over de requirements. 

- Minimal Spanning Tree Technique: boomstructuur, waarbij de AHP in vereenvoudigde vorm toegepast wordt. 

Voor het prioriteren van de requirements in de projectgroep is gebruik gemaakt van enkele spelmethoden uit het 

boek Gamestorming, zoals Dot Voting. ( (Dave Gray, 2010).  

Resultaten van de prioritering staan beschreven in het Programma van Eisen (zie bijlage V). Dit programma is 

vervolgens getoetst bij de afdeling ICT, ter vaststelling voorgelegd aan de stuurgroep en vervolgens als input gebruikt 

in de uitwerking van het ontwerp met de leverancier. 
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5 ANALYSE 

Aan de hand van het interoperabiliteitmodel van Nictiz vindt een verdere analyse plaats. Op elk van de lagen; 

organisatie, proces, informatie, applicatie en infrastructuur worden ontwerpkeuzen gemaakt die relevant zijn voor 

het portaal. De keuze, het alternatief en de risico’s worden in bijlage VI uitgebreider beschreven. Hierbij wordt tevens 

aangegeven of de ontwerpkeuze gerelateerd is aan een organisatorische keuze, voortkomt uit het Programma van 

eisen, wetgeving, of een technische keuze is. Uiteindelijk levert deze analyse een beter beeld van het gewenste 

systeem; wie zijn de gebruikers, wat moeten zij kunnen, welke informatie is hiervoor nodig, hoe moet de applicatie 

eruit zien en welke infrastructuur past hier het beste bij. 

5.1 ORGANISATIE 

ORGANISATIEBESCHRIJVING 

Scope van het ontwerp is de ’regio’ Pantein. Regio wordt in deze analyse gedefinieerd als het werkgebied van 

Pantein. Pantein omvat de volgende bedrijfsonderdelen: 

Ziekenhuis (1) 

- Zorgcentra (12) 

- Thuiszorgteams (83) 

Het ziekenhuis beschikt over circa 190 erkende 

bedden en kent als klein regionaal ziekenhuis 

een intensieve samenwerking met Radboudumc 

en SMK. In het ziekenhuis zijn circa 100 

specialisten werkzaam over 26 specialismen.  

De zorgcentra zijn verdeeld over 4 regio’s: regio 

Boxmeer, regio Cuijk, regio Gennep, regio Mill-

Wanroij, en regio St. Anthonis.  De centra 

kunnen getypeerd worden als verzorgingshuis, 

verpleeghuis of  centrum voor kleinschalig 

wonen. De meeste centra bieden een 

combinatie aan psychogeriatrie en somatiek.  

Van oudsher wordt de thuiszorg opgesplitst in 

een regio West en een regio Oost. De regio West 

omvat alleen thuiszorg. De zorgcentra liggen alle 

in de regio Oost.  

Pantein wordt aangestuurd door een tweekoppige RvB en kent 4 capaciteitsmanagers die elk verantwoordelijk zijn 

voor een capaciteitsgebied (polikliniek, kliniek, SEH-IC-diagnostiek, OK-POS-anesthesie). De VV&T is verdeeld over 

12 wijkmanagers. Elke regio wordt aangestuurd door één of meerdere wijkmanagers. Zij zijn binnen deze regio 

verantwoordelijk voor alle zorgcentra en alle thuiszorgteams.  

Belangrijke stakeholders binnen dit project zijn de Raad van bestuur van Pantein, de cliëntenraden die de belangen 

van patiënten en cliënten vertegenwoordigen, de capaciteitsmanagers en wijkmanagers die een 

verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de kwaliteit van de data en de bronregistratie, specialisten als 

‘ambassadeurs’ van het portaal en inhoudsdeskundigen, de afdeling ICT als verantwoordelijke voor het (technisch) 

ontwerp en de leverancier als ‘bouwer’ van de applicatie. Bij uitbreiding naar een regionaal PGO zullen meerdere 

figuur 1 : werkgebied Pantein 1 
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stakeholders betrokken moeten worden; huisartsen of RHV’s10, verloskundigen al of niet vertegenwoordigd in een 

VSV11 , eerstelijns paramedici en andere ziekenhuizen. 

Afspraken op bestuurlijk niveau die voor het ontwerp van belang zijn : 

-  Eén Pantein; geen scheiding meer tussen ziekenhuis, thuiszorg en zorgcentra 

-  Patiënt in the lead; toenemende rol voor klant; eigen regie 

-  Start met focus op Pantein, daarna uitrol naar de regio 

 Bij uitrol naar een regionaal PGO zullen verdere afspraken gemaakt moeten worden over: 

 - Wie, welke zorgverleners in welke volgorde aan te sluiten? 

 - Onder welke voorwaarden aansluiten? 

 - Wie draagt welke kosten? 

 - Wie draagt welke verantwoordelijkheid?  

ORGANISATIEMODEL 

Het organisatiemodel kan op 2 niveau’s beschreven worden: 
1. Op het niveau van het regionale PGO 
2. Op het niveau van het klantportaal  

Op regionaal niveau zullen onderstaande rollen en actoren van belang zijn: 

 
figuur 2a: level 1; rollen en actoren regionaal PGO (Archimate) 

 

▪ Klant Pantein: dit betreft patiënten van het Maasziekenhuis die in behandeling zijn of een behandeling 

hebben ondergaan in het ziekenhuis. Tevens zijn dit cliënten van Pantein die verblijven of verbleven in een 

zorgcentrum van Pantein of thuiszorg ontvangen of ontvingen van Pantein. 

▪ Organisatie Pantein met als onderdelen het ziekenhuis, de thuiszorg en de zorgcentra en daaronder weer 

de artsen en andere behandelaren die informatie invoeren. 

▪ Andere ziekenhuizen in de regio waarmee Pantein een samenwerking kent; Radboudumc en SMK. 

▪ De Regionale Huisartsvereniging(en) met daaronder alle individuele huisartspraktijken en huisartsen. 

 

10 RHV = Regionale Huisartsen Vereniging 
11 VSV = Verloskundig Samenwerkingsverband 
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▪ De Verloskundige Samenwerkingsverbanden met daaronder alle praktijken en individuele verloskundigen. 

▪ De paramedici met daaronder de praktijken voor fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. 

▪ De leverancier van het PGO met als belangrijke rollen de productowner en projectmanager. Productowner 

bepaalt samen met de klant de ontwikkelagenda en de projectmanager coördineert de implementatie. 

Andere beroepsgroepen die vooralsnog buiten beschouwing worden gelaten zijn de GGZ en de gehandicaptenzorg. 

Reden hiervan is dat deze in de regel een uitzondering vormen in de levenscyclus van een persoon en waarschijnlijk 

ook specifieke eisen kennen ten aanzien van informatiebeveiliging. In een latere fase kunnen ook deze organisaties 

onderzocht en betrokken worden. 

Bij het organisatiemodel op niveau van het klantportaal wordt specifiek gekeken naar gebruikers van het portaal: 

 

figuur 2b: level 2; rollen en actoren Pantein portaal (Archimate)  

▪ Klant Pantein; zie bovenstaand. 

▪ Applicatiebeheer; applicatiebeheer draagt zorg voor beheer van het portaal en kan onderverdeeld worden 

in functioneel,- en technisch beheer. Functioneel beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de 

rechten en technisch beheer voor onderhoud van de servers en de verbindingen (VPN). Deze taak wordt 

uitgevoerd door respectievelijk de applicatiebeheerder HiX , systeembeheer en netwerkbeheer. 

▪ Helpdesk van het portaal beantwoordt vragen van patiënten en cliënten. Deze taken worden uitgevoerd 

door een helpdeskmedewerker. 

ONTWERPKEUZEN  

Op organisatie-niveau worden al een aantal belangrijke keuzen gemaakt van belang voor het verdere ontwerp: 

• (1.1)12 Eén Pantein; Pantein wil zich als één organisatie profileren. In het portaal moeten dus medische 

data uit de Care en Cure zichtbaar zijn.  

• (1.2) Klant in the lead: het portaal wordt ontwikkeld door en voor de klant van Pantein. Zij spelen dus een 

belangrijke rol in de definiëring van de functionele eisen. 

• (1.3) Panteinbreed of regionaal portaal; uiteindelijke ambitie is om een regionaal PGO te kunnen aanbieden 

waarin de klant alle medische data beschikbaar heeft die op zijn gezondheid betrekking heeft. Omdat de 

scope van dit project dan te omvangrijk en ook niet te overzien is, wordt dit afgebakend. In beginsel zal het 

portaal worden ingericht met Pantein-data. Het ontwerp wordt wel zo ingericht dat medische data van 

andere regionale zorgverleners ge-upload en uitgewisseld kan worden. Op dat moment zal per zorgverlener 

bepaald moeten worden onder welke voorwaarden (hoe wordt informatie aangeboden), kosten 

(aansluitkosten, bijdrage aan kosten per patiënt) en verantwoordelijkheden.   

 

12 Zie bijlage VI voor uitgebreide toelichting   
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5.2 PROCES 

Een PGO of patiëntportaal kan op verschillende momenten ingrijpen in het reguliere zorgproces: 

- Preventief kan de patiënt zich informeren over zijn medische data en gezondheidstoestand 

- Een patiënt kan via het portaal zelf een afspraak maken of zelf informatie wijzigen 

- Voorafgaand aan een consult kan een patiënt informatie en/of uitslagen inzien of vragenlijsten invullen 

- Volgend op een consult kunnen vragen gesteld worden (via chat) 

- Tijdens of na een behandeling , onderzoek of opname kan een patiënt (tussentijdse) resultaten inzien 

- Na ontslag of einde van een zorgtraject kan de correspondentie worden ingezien 

figuur 3: PGO in relatie tot regulier proces (rood = verplichte functies in het kader van VIPP) 

Door een patiëntportaal of PGO veranderen huidige processen; zo zullen voor het kunnen maken van afspraken via 

een portaal of PGO voldoende plekken gereserveerd moeten worden in het spreekuur. Ook zal  gedefinieerd moeten 

worden voor welke consulten wel en voor welke (nog) geen digitale afspraak gemaakt kan worden. Indien dit goed 

wordt ingericht, kan dit een lastenverlichting betekenen voor de polikliniek. Wil de patiënt kunnen mailen of chatten 

zal er in het rooster van de arts tijd gereserveerd moeten worden voor het beantwoorden van deze vragen. Ook 

komen er nieuwe processen bij. Onderstaand worden deze vanuit de verschillende rollen beschreven. Uitgangspunt 

hierbij zijn weer de gebruikers van de applicatie; welke processen moeten ondersteund kunnen worden door het 

portaal. 

PROCESBESCHRIJVING 

Vanuit de verschillende rollen in het klantportaal kunnen verschillende functies gedefinieerd worden: 

Klanten Pantein moeten kunnen inloggen in het portaal, de medische data kunnen inzien, kunnen wijzigen en via 

het portaal kunnen communiceren met hun behandelaar. Dit zijn ook de eisen zoals vermeld in het PvE13.  

• Inloggen: VIPP stelt eisen ten aanzien van het inloggen van patiënten; : Eén van de benoemde actiepunten is het 

op termijn toegroeien naar patiëntauthenticatie op het hoogste betrouwbaarheidsniveau zodra deze middelen 

breed beschikbaar komen. Ook wordt gewerkt aan een multimiddelen aanpak, waarmee de 

authenticatiemiddelen niet enkel door de overheid (DigiD) aangeboden worden. In lijn met deze ontwikkelingen 

dienen ziekenhuizen-vanaf het moment dat deze middelen op redelijke schaal beschikbaar komen-authenticatie 

van de patïënt mogelijk te maken op het betrouwbaarheidsniveau van eIDAS Substantieel. Voor de modules A2 

 

13 PvE= Programma van Eisen 
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en A3 geldt dat authenticatie mogelijk moet zijn op het hoogst beschikbare betrouwbaarheidsniveau. Indien nog 

geen middelen op dit niveau beschikbaar zijn volstaat niveau Substantieel ( VIPP-assessments, 2017). 

Voorbeelden van niveau substantieel zijn DigiD (met app of SMS-verificatie) (Nictiz, eID in de zorg, 2018) 

(Europees Parlement, 2014) (Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1502 van de commissie). 

• Inzien; Klanten moeten de data kunnen inzien en tevens kunnen selecteren op periode, organisatie en datatype. 

De medische data moeten tevens zichtbaar zijn op een tijdlijn. 

• Wijzigen en toevoegen; het kunnen maken van notities in het portaal wordt door klanten als een Must have 

gezien. Andere wenselijke functionaliteiten; wijzigen en toevoegen van persoonsgegevens, het verstrekken of 

intrekken van toestemming en machtigingen, het maken van afspraken en het invullen van vragenlijsten.  

• Interactie; klanten willen graag via het portaal kunnen communiceren met hun behandelaar. Hierbij kan gedacht 

worden aan een chatfunctie, mailen of het kunnen voeren van een E-consult. De behandelaar ontvangt deze 

berichten in zijn eigen chatbox, mailbox of Elektronisch dossier. Ook moet het mogelijk zijn een download te 

maken van het hele dossier en deze op te slaan als pdf-bestand. 

 

Applicatiebeheer heeft een rol in het beheer, serveronderhoud en onderhoud van de VPN14. Functioneel beheer 

moet gebruikers aanmaken, intrekken en de rechten wijzigen. Dit heeft betrekking op interne medewerkers die 

rechten krijgen om het portaal te kunnen inzien. Klanten loggen in via DigiD, hier zit geen rechtenbeheer op. De 

systeembeheerder draagt zorg voor het up-and-running zijn van de interne (bron) systemen. Netwerkbeheer voor 

de continuïteit van de (veilige) verbindingen vanuit het netwerk Pantein.  

 

De helpdeskmedewerker beantwoordt vragen van klanten. Dit kan gaan over  inloggen,  inzien van medische data en  

algemene vragen over het portaal. Voor inhoudelijke vragen verwijst de helpdeskmedewerker naar de behandelaar. 

 

PROCESMODEL 

Bovenstaande kan vertaald worden in onderstaand functiemodel: 

figuur 4a: functiemodel Pantein portaal  (Arci, version 4.3.1) 

Voor de functies van de klant uitgewerkt in een procesmodel zie figuur 4b. De procesmodellen voor  applicatiebeheer 

en helpdesk staan in bijlage VII. 

ONTWERPKEUZEN: 

Aan de hand van de procesmodellen zijn volgende keuzen gemaakt ten aanzien van het ontwerp: 

- (2.1) Inloggen met Digid of gebruikersnaam + wachtwoord;  Gekozen wordt voor inlog via Digid met SMS. Zoals 

verwoord in het VIPP-assessment en de uitvoeringsverordening van de Europese commissie, zal dit de toekomstige 

eis worden.   

- (2.2) Toestemming van de patiënt registreren of niet. Voor het ontsluiten van data uit de bronsystemen is een opt-

in nodig. Dit heeft meer een technische dan juridische reden; het is een trigger dat data van een patiënt opgehaald 

 

14 VPN= Virtueel Particulier netwerk  
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moet worden. Voor alle actuele patiënten15 wordt het vinkje automatisch aangezet. Alle andere patiënten gaan 

dit zelf kunnen via het portaal. 

- (2.3) Kunnen inzien van radiologiebeelden: Het tonen van radiologiebeelden in het portaal zou meerwaarde bieden 

ten opzichte van andere (ziekenhuis)portalen. Dit wordt dus als functionele eis meegenomen. 

-  (2.4) Wijzigingen kunnen doorvoeren in het portaal. Insteek van leverancier is in eerste instantie een inzageportaal 

te bieden. Wens om in een volgende versie notities te kunnen toevoegen en persoonsgegevens te kunnen wijzigen. 

- (2.5) Kunnen selecteren op periode, organisatie en datatype; alleen een tijdlijn tonen is onvoldoende.  

- (2.6) Integratie van BeterDichtbij app: Pantein maakt gebruik van Beter Dichtbij app als communicatiemiddel 

tussen zorgverleners en patiënten. Het past in de toekomstvisie om deze te integreren in het portaal. 

- (2.7) Beeldbellen zal niet als aparte functionaliteit worden meegenomen; deze wens wordt reeds ingevuld door 

de app van BeterDichtbij. 

- (2.8) Beheer wordt uitgevoerd door applicatiebeheer HIX; zij hebben zicht op alle rechten van gebruikers.  

-  (2.9) Helpdesk inrichten voor alle gebruikersvragen; één loket voor de patiënt. 

- (2.10) Helpdesk heeft de mogelijkheid om toestemming voor inzage te registreren/in te trekken; in specifieke 

gevallen kan dit noodzakelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan patiënten die geen inzage willen en ook niet willen dat 

hiervoor data worden ontsloten uit hun EPD. 

 

 
figuur 4b: procesmodel Pantein portaal  (functie klant) 

 

  

 

15 actuele patiënten; patiënten die in 2019 in behandeling zijn of zijn geweest bij het ziekenhuis. 
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5.3 INFORMATIE 

BESCHRIJVING 

Zoals voorgaand beschreven, is de uiteindelijke ambitie een regionaal PGO te kunnen aanbieden waarin de klant alle 

medische data beschikbaar heeft die op zijn gezondheid betrekking heeft. Dit betekent dat de wens bestaat om ook 

eerstelijns zorgverleners, andere ziekenhuizen en bijvoorbeeld paramedici te betrekken. Ook deze zorgverleners 

zullen op gestructureerde wijze gegevens moeten kunnen uitwisselen naar de patiënt. Zo is er voor de Care het 

programma Inzicht  (dus-i.nl, sd) en voor huisartsen het programma Open (Open, sd). De informatie beschikbaar via 

het regionaal PGO zal dus minimaal afkomstig moeten zijn uit volgende bronnen: 

figuur 5: informatiebronnen Pantein portaal 

In bijlage VIII is het informatiemodel voor Pantein verder uitgewerkt. Hierbij is vanuit de verschillende actoren met 

bijbehorende functies aangegeven welke informatie van belang is. Het merendeel van deze informatie is 

gedefinieerd als Zorg Informatie Bouwsteen (ZIB). Alle ZIB’s kunnen weer verder uitgewerkt worden in een 

datamodel. De gedetailleerde uitwerkingen van deze datamodellen zijn te vinden op 

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL). In figuur 6 een uitgewerkt voorbeeld van de ZIB patiënt.  

INFORMATIESTANDAARDEN 

Voorwaarde voor een eenduidige communicatie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverlener en patiënt 

is het gebruik van informatiestandaarden. Een informatiestandaard is een verzameling afspraken die er voor moeten 

zorgen dat de zorginformatie met de juiste kwaliteit kan worden vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en 

overgedragen (nictiz/standaardisatie/informatiestandaarden, sd).  

1. Basisgegevensset Zorg BGZ;  

De BGZ is een gegevensdienst en formeel geen informatiestandaard. Het is eigenlijk een ‘patient summary’ van 

(medische) gegevens waarvan zorgverleners hebben bepaald dat ze in elk onderdeel van het geplande of 

ongeplande zorgproces van belang is (Nictiz, basisgevensset zorg, 2017). De BgZ is volledig opgebouwd uit Zibs. 

Het merendeel van de Zibs wordt beschreven in de informatiestandaard voor de eOverdracht en de 

Medicatieveiligheid.  

2. Medicatieveiligheid;  

De informatiestandaard medicatieveiligheid wordt zowel in de 1e, 2e , als 3e lijn gebruikt. Hierbij kan informatie 

worden uitgewisseld tussen de apotheek en de huisarts, medisch specialist of (wijk)verpleegkundige. De 

nieuwste versie van de informatiestandaard is opgebouwd uit een aantal processtappen, bestaande uit Zib’s: 

• Voorschrijven (Zib medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek) 

• Verstrekken (Zib toedieningsafspraak en medicatieverstrekking) 

• Toedienen (Zib medicatietoediening) 

• Gebruiken (Zib medicatiegebruik en medicatieverbruik) 

 

informatie ziekenhuis 

BGZ met bijbehorende ZIB’s 

specialistenbrieven 

ontslagbrieven   eisen VIPP  

radiologieverslagen 

gebruikte type implantaat 

radiologiebeelden   wens patiënt 

 

 

informatie VV&T 
BGZ met bijbehorende ZIB’s 

medicatie 

 
informatie huisartsen 
BGZ met bijbehorende ZIB’s 

medicatie 

 

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)


Eindverslag jaarproject PGO voor de regio 

 

Pagina 26 van 72 

INFORMATIEMODEL  

 

figuur 6: Informatiemodel ZIB Patiënt (bron ZIB_publicatie_2017) 

ONTWERPKEUZEN: 

Keuzen die bij het opstellen van het informatiemodel gemaakt zijn: 

-  (3.1) Welke informatie tonen in het portaal; in het portaal moeten minimaal de verplichte BGZ-data, 

specialistenbrieven, ontslagbrieven, radiologieverslagen en implantaattype getoond worden. Verder alle 

aanvullende wensen van de klant, zoals radiologiebeelden. Een eerste versie mag opgeleverd worden met alleen 

de verplichte eisen en de Must Haves. 

- (3.2) Meta-informatie tonen? Bij elk datatype wordt meta-informatie getoond (documenttitel, documenttype, 

aanvrager, bron, aanmaakdatum). Dit is ook een VIPP vereiste. 

- (3.3) Historie van de data: wanneer relevant wordt alleen de laatste actuele status getoond (bijvoorbeeld bij 

persoonsgegevens). Bij medische data wordt een historie van 10 jaar aangehouden. Uitzonderingen hierin zijn 

laboratoriumuitslagen (5 jaar) en medicatie (1 jaar). Zie bijlage IX. 

- (3.4)  Actualiteit van de data: gekozen wordt voor realtime inzage; de uitslagen worden direct getoond na interne 

accordering. 

- (3.5) Kwaliteit van de data: bronregistratie is leidend. Bij tegenstrijdige gegevens over meerdere organisaties 

(bijvoorbeeld persoonsgegevens) worden alle opties getoond. 
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5.4 APPLICATIE 

BESCHRIJVING 

De applicatie die gebouwd moet worden betreft een klantportaal voor Pantein. Zoals in het procesmodel 

beschreven, zal het portaal verschillende functies moeten ondersteunen: 

• Inloggen via DigiD met SMS 

• Inzien van medische gegevens en wijzigen van gegevens 

• Interactie via een chatfunctie naar het EPD, HIS of ECD 

• Gebruikersbeheer en opt-in registratie via een beheerportaal 

figuur 7: applicatiemodel klantportaal  Pantein (Archi, version 4.3.1) 

GEBRUIKERSINTERFACE 

In het PvE wordt een aantal functies genoemd waaraan de gebruikersinterface moet voldoen; Zo moet de applicatie 

minimaal volgende selecties tonen; periode (alles, laatste jaar, laatste maand), organisatie (Maasziekenhuis Pantein, 

Thuiszorg Pantein, Zorgcentra Pantein) en datatype.  Documenten moeten getoond kunnen worden op een tijdlijn, 

waarbij de nieuwste bovenaan. Verder zijn alle documenten te downloaden als pdf-bestand via een download knop. 

Wens van gebruikers is om bij elk document notities te kunnen maken. Deze notities moeten ook terug te zien zijn 

in één centraal overzicht. Ook is het wenselijk om in de toekomst vragenlijsten via het portaal in te vullen en 

foldermateriaal in te zien ter voorbereiding op een behandeling of een consult.  

De applicatie moet toegankelijk zijn voor alle doelgroepen, dus voldoen aan volgende voorwaarden: 

- Waarneembaar; alle informatie is voor alle patiënten waarneembaar. Afbeeldingen bijvoorbeeld voorzien  

van een tekstalternatief. 

- Bedienbaar; alle patiënten moeten alle onderdelen van het portaal kunnen bedienen. Hulpmiddelen hierbij 

zijn een toetsenbord, muis en touchscreen. 

- Begrijpelijk; voor iedereen begrijpelijk hoe zij informatie kunnen vinden.  

- Robuust; voor het verwerken, begrijpen of tonen van informatie mag het niet uitmaken welke browser, 

software of hulpapparatuur iemand gebruikt. 

Zie bijlage X voor een ontwerp van de userinterface. 
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ONTWERPKEUZEN 

Bij het ontwerp van de applicatie zijn volgende keuzen van belang: 

- (4.1) PGO of Pantein-portaal; Ambitie is om alle medische data van een patiënt/cliënt in één omgeving te kunnen 

tonen. Tevens moet het mogelijk zijn dat de patiënt ook zelf informatie kan toevoegen en wijzigen. Deze eisen 

passen meer bij een PGO dan bij een portaal. Kenmerk van een PGO is echter ook dat de patiënt deze zelf kan 

kiezen. Pantein wil zelf al snel iets kunnen aanbieden. Keuze is daarom gevallen op een Panteinbreed portaal 

waarop de huisarts en andere zorgverleners ook kunnen aansluiten. Tevens is het voor een patiënt mogelijk de 

data van Pantein te uploaden in hun eigen PGO. In het vervolg zal de term patiëntportaal gebruikt worden als 

het gaat om de ontwikkeling van het eigen MijnPantein. De term PGO wordt gebruikt voor de omgevingen die de 

patiënt zelf kan kiezen, zoals Ivido of Quli. 

- (4.2) Naamgeving van het portaal; gekozen wordt voor MijnPantein.nl. Dit is herkenbaar voor patiënten/cliënten. 

- (4.3) Chat-applicatie van BeterDichtbij of alternatief; gekozen wordt voor de app van Beter Dichtbij. Deze is 

inmiddels breed gecommuniceerd naar medewerkers en klanten van Pantein. Het gebruik ervan neemt elke 

maand toe. Het meest logisch is deze app te integreren in het portaal. Klanten kunnen dan via één medium 

communiceren met hun behandelaar.  

- (4.4) Opt-in registratie door beheer; Opt-in moet ook geregistreerd kunnen worden door beheerders van het 

portaal. Dit om, indien nodig, patiënten snel inzage te kunnen bieden en om opt-ins uit te kunnen zetten. 

- (4.5) Interface per doelgroep?; het portaal moet digitaal toegankelijk zijn voor alle doelgroepen; ook voor 

patiënten en cliënten die slechtziend of kleurenblind zijn en voor laaggeletterden. Overwogen kan worden om 

meerdere varianten te lanceren, bv. één voor een brede doelgroep, één voor slechtzienden en  kleurenblinden 

en één voor laaggeletterden. Vanwege het vele beheer en onderhoud en om geen onderscheid te maken tussen 

klanten, wordt hier niet voor gekozen. 

- (4.6) Hoe worden ZIB’s gepresenteerd? Een optie is om alle ZIB’s afzonderlijk te presenteren. Aangezien dit voor 

de klant niet overzichtelijk is, worden enkele rubrieken gekozen waaronder de ZIB’s gecategoriseerd zijn. 
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5.5 INFRASTRUCTUUR 

BESCHRIJVING 

In het patiëntportaal zal uiteindelijk informatie vanuit het ziekenhuis, de zorgcentra en de thuiszorg getoond moeten 

worden. Tevens is het de wens in de nabije toekomst ook data van andere zorgverleners, zoals huisartsen, te kunnen 

tonen. Zoals in paragraaf 5.3 aangegeven, gaat het om de BGZ (Basis Gegevensset Zorg) en medicatie. Daarnaast zal 

voor het ziekenhuis correspondentie, het type implantaat, radiologieverslagen en radiologiebeelden (indien 

mogelijk) ontsloten moeten worden. Deze data zijn niet opgeslagen in één database, maar elk bedrijf/type 

zorgverlener kent vooralsnog zijn eigen database en eigen servers: 

• Ziekenhuis: alle informatie is te ontsluiten uit het ZIS16 en het PACS17. Het EVS18 is een onderdeel van het ZIS. 

• Zorgcentra: de BGZ items zijn te ontsluiten uit het ECD19, de medicatie uit het EVS. 

• Thuiszorg; de BGZ items zijn te ontsluiten uit het ECD. 

SYSTEEMARCHITECTUUR 

Zie in figuur 8 een conceptueel model voor het patiëntportaal. In volgend hoofdstuk wordt dit model verder 

uitgewerkt in een technisch architectuurmodel. 

 

figuur 8: systeemarchitectuur klantportaal  Pantein (Archi, version 4.3.1) 

 

 

16 ZIS = Ziekenhuis Informatie Systeem 
17 PACS = Picture Archiving and Communication System 
18 EVS = Electronisch Voorschrijf Systeem 
19 ECD= Elektronisch Cliënt Dossier 
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De data kan ontsloten worden door rechtstreeks te query-en op de betreffende database, zoals in bovenstaande 

figuur weergegeven voor het PACS en het ZIS. Eenvoudiger is echter om, indien API’s20 beschikbaar zijn, deze te 

ontsluiten en te tonen. Via een API kan realtime informatie ontsloten worden uit de database 

(wiki/Application_programming_interface, sd). Een API kan bijvoorbeeld betrekking hebben op één ZIB.  

In een communicatienetwerk kunnen de data vertaald worden naar ZIB’s en doorgestuurd worden naar een platform. 

Wens is vervolgens om alle data via het uitwisselingsplatform (Enterprise Service Bus) beschikbaar te stellen aan 

patiënten, cliënten en zorgverleners. Cliënten/patiënten zouden hierbij enerzijds toegang moeten hebben tot een 

(Pantein)portaal, maar daarnaast ook via een eigen gekozen PGO de data moeten kunnen downloaden. De 

zorgverlener kan via een Health Care Platform medische gegevens inzien. Dit mits de patiënt/cliënt hiervoor 

toestemming heeft gegeven. Deze uitwisseling is bij voorkeur gebaseerd op IHE XDS21; een standaard voor het 

uitwisselen van medische beelden en documenten tussen zorginstellingen.  

ONTWERPKEUZEN 

Ook bij het opstellen van de infrastructuur zijn bepaalde keuzen gemaakt: 

- (5.1) Welke bronnen te ontsluiten: plan is om in 2019 de ziekenhuissystemen te ontsluiten en in 2020 de 

systemen in de VV&T. Hierna kan de 1e lijn en andere ziekenhuizen volgen. Deze informatie zal waarschijnlijk via 

externe platformen gekoppeld worden. 

- (5.2) Op welke wijze data ontsluiten? Ziekenhuisdata worden ontsloten via een connector (query-en op de 

database). Overige bronnen zo mogelijk via API’s te ontsluiten. Het vergt voor de leverancier veel werk om alle 

brondata zelf te traceren en te ontsluiten via een connector. 

- (5.3) Op welke wijze data omzetten naar ZIB’s: Er wordt gebruik gemaakt van een mappinglaag waarin de data 

wordt vertaald naar ZIB’s. Waar mogelijk een juiste registratie aan de bron. Alle ZIB’s  verwerken in de bron zou 

het registratieproces voor behandelaren drastisch wijzigen en op dit moment teveel doorlooptijd vergen. 

- (5.4) Lokale inrichting of in de cloud? Keuze om zoveel mogelijk in de cloud te doen. Pantein heeft te weinig 

capaciteit en kennis om alles zelf te onderhouden en beheren. Wel zal de extractie van gegevens en de vertaling 

naar ZIB’s lokaal gebeuren. Dit opdat deze (zware) processen binnen de eigen omgeving kunnen plaatsvinden en 

niet allemaal over de lijn hoeven. Een VPN zou hierdoor onnodig belast worden. 

- (5.5) Het uitwisselingsplatform; Eén platform voor uitwisseling naar andere zorgverleners en naar de patiënt. 

Pantein wil geen aparte (XDS) oplossing voor uitwisseling met andere zorgverleners. Dit betekent tweemaal data-

extractie van dezelfde gegevens (ZIB’s), en beheer en onderhoud van twee omgevingen. 

- (5.6) Frequentie van de data-extractie: Elke nacht draait voor alle patiënten met een opt-in een extractie waarin 

de data opgehaald en ververst wordt. Alternatief is een on demand opvraag. Dit vormt echter een te grote 

belasting voor de bronsystemen. 

  

 

20 API= Application Programm Interface 
21 XDS= Cross Enterprise Document Sharing 
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5.6 WET-EN REGELGEVING 

Uitwisseling van medische gegevens is aan vele wetten en regels gebonden. Zie voor een totaaloverzicht bijlage XI. 

Deze opsomming is afkomstig van Nictiz en van toepassing op de Zorg en eHealth (Nictiz, Wet-en regelgeving in de 

zorg; een overzicht voor ICT en eHealth, 2013). 

Enkele belangrijke wetten en normen uit deze opsomming (waarvan een deel reeds uitgewerkt in bovenstaande 

interoperabiliteit-lagen). 

Wetten: 

WGBO; Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst: 

De WGBO regelt de relatie tussen patiënt en hulpverlener; het recht op informatie door de hulpverlener, de 

toestemming voor een medische behandeling, inzage in het medisch dossier, recht op een second opinion, 

vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen en het recht op privacy. 

WBP: Wet op Bescherming Persoonsgegevens: 

Deze wet is per 1 mei 2016 vervangen door de AVG. De WBP gaf regels ter bescherming van de privacy van burgers. 

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming: 

Een Europese verordening die de regels voor de verwerking van de persoonsgegevens door particuliere bedrijven 

en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Doel is het beschermen van de persoonsgegevens 

en het waarborgen van het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese Unie. 

Wbsn-z: Wet gebruik BSN in de zorg: 

Een Nederlandse wet die een uitbreiding is van de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer (WABB). Deze 

wet regelt het gebruik van het BSN in de zorg. 

Wet digitale overheid: 

De wet heeft als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en 

bedrijven bij de (semi)overheid. Met veilig en betrouwbaar inloggen wordt bedoeld dat burgers elektronische 

identificatiemiddelen (eID) krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid dan huidige DigiD (wet-digitale-

overheid, sd) 

 

Veldnormen, richtlijnen en handreikingen: 

NEN 7510, 7512 en 7513: 

De NEN 7510 geeft richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die een 

organisatie in de gezondheidszorg moet treffen ter beveiliging van de informatievoorziening. De NEN 7510 is een 

algemene norm. NEN 7512 en 7513 werken deze verder uit. NEN 7512 heeft als doel het bieden van zekerheid bij 

partijen die onderling medische gegevens uitwisselen. NEN 7513 heeft betrekking op logging; het vastleggen van 

acties in elektronische patiëntendossiers. 

 

Wet digitale toegankelijkheid: 

Overheidsinstanties (‘openbare diensten’) mogen bij het aanbieden van digitale diensten geen onderscheid maken 

tussen personen met en zonder handicap of chronische ziekte. In 2016 is hiertoe de Europese richtlijn voor digitale 

toegankelijkheid in werking getreden. Nederland heeft deze Europese richtlijn omgezet in een Algemene Maatregel 

van Bestuur:  “Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid”. Dit is per 1 juli 2018 van kracht (huidig-beleid-

besluit-digitale-toegankelijkheid, sd). In dit besluit staat dat websites en mobiele apps van overheidsinstanties 

volgens een stappenplan aan de vereisten van toegankelijkheid moeten gaan voldoen. 

In dit kader kan ook de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) genoemd worden; een internationale 

standaard voor webtoegankelijkheid (wcag-2.1, sd).   

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-141.html
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Bij de uitwisseling van medische gegevens naar de klant zal met deze wet,- en regelgeving rekening gehouden 

moeten worden. Een aantal hebben ook impact op het ontwerp; 

ONTWERPKEUZEN 

- (6.1)  Wet gebruik BSN in de zorg; alleen met een geverifieerd BSN mag informatie uitgewisseld worden. Om deze 

reden wordt naast de opt-in ook dit veld getoetst en opgehaald uit de bronsystemen (o.a. HIX). In het ontwerp 

wordt er dus van uitgegaan dat de BSN registratie in de bron plaatsvindt. Personen zonder BSN hebben dus geen 

inzage in het portaal. 

- (6.2) Wet digitale overheid; gekozen wordt om in te loggen via DigiD met sms-verificatie. Niet de meest 

gebruikersvriendelijke manier voor de patiënt, maar deze manier van inlog voldoet aan (toekomstige) wetgeving. 

- (6.3) Vanuit de NEN7513 worden eisen aan logging gesteld. De patiënt moet ten alle tijden kunnen opvragen 

wie zijn dossier heeft ingezien. Daarnaast vindt in het portaal logging plaats wie/wanneer ingelogd heeft. De 

leverancier van het portaal zal deze logging moeten inbouwen. 

- (6.4) Wet digitale toegankelijkheid; websites en portalen moeten toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor 

personen met een handicap. Pantein wil met deze eisen in het ontwerp rekening houden. Getoetst wordt of de 

WCAG richtlijnen voldoende zijn uitgewerkt.  
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6 ONTWERP 

Een uitwerking van 2 modellen aan de hand van de analyse in hoofdstuk 5 en een marktverkenning: 

- Enovation platform 

- Zorgportaal en zorgplatform van Chipsoft 

6.1 INLEIDING 

Onderstaand zal het technisch model  van beide platformen uitgewerkt worden. Vervolgens zullen risico’s van beide 

opties benoemd worden en zal een weging en keuze worden gemaakt. Uiteraard zijn nog vele andere alternatieven 

mogelijk. Uitwisselingsplatformen schieten ‘als paddenstoelen uit de grond’; zo is onze samenwerkingspartner SMK 

bezig met het “Information Exchange-platform” van de Amerikaanse softwareleverancier Intersystems, en is vanuit 

de Care Nuts actief. De stichting Nuts wil een infrastructuur bouwen waarmee alle losse communicatie- en 

datasystemen in de zorg met elkaar verbonden kunnen worden ( (nuts.nl, sd). Het is dus best lastig om in deze 

roerige tijd een keuze te maken voor een platform waarmee de komende jaren voorzien kan worden in een brede 

informatie-uitwisseling. 

De reden dat Enovation en Chipsoft in de keuzen worden meegenomen; 

Enovation heeft na het faillissement van Meddex alle producten en dienstverlening overgenomen. Pantein maakte 

voor de XDS-uitwisseling en voor VIPP A1 (download van medische gegevens voor de patiënt) al gebruik van de 

producten van Meddex. Al veel data-elementen zijn ontsloten voor VIPP A1. Het is een logische keuze om ook voor 

VIPP A2 en voor de verdere uitwisseling van medische data verder te gaan met Enovation.  

Het belangrijkste bronsysteem voor de uitwisseling van medische ziekenhuisdata naar de patiënt is Chipsoft. 

Chipsoft biedt via het CS Zorgportaal de mogelijkheid om te voldoen aan de eisen voor VIPP A2. Daarnaast is Chipsoft 

bezig met het Zorgplatform; een platform voor uitwisseling van data naar PGO’s en naar andere zorgverleners. 

6.2 ONTWERP 1 

Ontwerp 1 betreft een uitwisselingsplatform van Enovation. Zie bijlage XII voor een schematische weergave. Dit 

ontwerp gaat uit van een centraal uitwisselingsplatform met data van Pantein (Care en Cure) en de mogelijkheid 

voor toevoegen van data van externen (andere ziekenhuizen,1e lijn of data van patiënten zelf). In de presentatielaag 

zit een viewer voor de professional, een portaal of PGO voor de patiënt en de mogelijkheid voor aansluiting op een 

3rd party API (andere PGO’s of E-Health toepassingen). In figuur 9 is het technisch model uitgewerkt. Volgende lagen 

kunnen hierin beschreven worden: 

1. Bronsystemen; 

Bronsystemen met data die ontsloten moet worden voor de informatie-uitwisseling;  

• PACS archive van Oldelft voor radiologiebeelden 

• HIX database van Chipsoft voor alle BGZ-gegevens, radiologieverslagen, specialistenbrieven, 

ontslagbrieven en implantaatregistratie.  

• ONS database van Nedap voor BGZ-items voor de zorgcentra22 

• ONS database van Nedap voor BGZ-items voor de thuiszorg 

• Medimo voor medicatiegegevens. 

 

22 vooralsnog heeft Pantein een gescheiden ONS database voor zorgcentra en thuiszorg. Streven is deze eind 2019 samen te voegen. 

https://www.computable.nl/bedrijfsprofiel/intersystems/22335/artikelen.html
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Daarnaast is het relevant data van andere ziekenhuizen en uit de 1e lijn (huisartsen) te kunnen koppelen. 

Deze bronsystemen zullen door de eigen ZIS-leveranciers respectievelijk HIS-leveranciers ontsloten, of via 

een API aangeboden moeten worden.  De ontsluiting van de ziekenhuisdata gebeurt via (SQL) query op de 

produktiedatabase. Dit om realtime informatie beschikbaar te hebben. Met name voor (spoed) uitwisseling 

naar andere ziekenhuizen is dit relevant. Indien gebruik gemaakt wordt van een logship23 omgeving zou niet 

beschikt kunnen worden over actuele informatie. Voor een patiëntenportaal of PGO is dit wat minder 

relevant, maar voor (XDS) uitwisseling naar andere zorgverleners kan dit cruciaal zijn. Meest wenselijk is 

dat de data uit de ONS database en Medimo via API’s ontsloten kan worden. De betreffende leveranciers 

dragen dan zelf zorg voor de beschikbaarheid van de gestructureerde data uit de bronsystemen. Dit heeft 

de voorkeur boven het zelf via query-en te ontsluiten. Biedt de leverancier nog geen API’s  zal wel gekozen 

moeten worden voor rechtstreeks query-en op de database. 

2. Integratielaag of middleware; 

Het communicatienetwerk wordt door Enovation onderverdeeld in een Pentaho server, Cloverleaf en een 

XDS connectbridge. De Pentaho server vertaalt de extracties uit de bron naar ZIB’s. Via een webservice gaan 

deze ZIB’s vervolgens naar een cloverleaf server. Hier worden de ZIB’s vertaald naar XML ten behoeve van 

XDS uitwisseling en naar HL7- FHIR24 protocollen ten behoeve van uitwisseling naar patiëntportaal en PGO.  

De Pentaho,- en Cloverleaf server staan bij Pantein. Dit voorkomt dat grote hoeveelheden data over de 

VPN25 lijn  naar Enovation moeten. De extractie vindt bij Pantein plaats en alleen een subset van de data 

(ZIB’s) gaat over de lijn naar de cloud. Dit loopt via de XDS-connect bridge.  

 

3. Het platform: 

Het Enovation platform is de oplossing voor informatie-uitwisseling over- en met de cliënt. Het platform 

biedt de mogelijkheid voor veilig berichtenverkeer zoals EDIFACT, veilige e-mail en veilige chat. Daarnaast 

het beschikbaar stellen en inzien van informatie uit het zorgnetwerk en de uitwisseling met de cliënt 

middels een portaal, PGO of app. Het Enovation platform wordt als een beheerde dienst aangeboden vanuit 

een NEN7510 en ISO27001 gecertificeerde omgeving. Voor de wensen van Pantein worden twee 

onderdelen van het platform gebruikt: XDSConnect voor de uitwisseling met andere zorginstellingen in het 

zorgnetwerk. MyhealthConnect voor de uitwisseling met de cliënt. Binnen het Enovation platform wordt 

interoperabiliteit tussen deze twee omgevingen mogelijk gemaakt. (Enovation, 2019). 

 

4. Presentatielaag: 

De presentatielaag bestaat uit een viewer voor zorgverleners; XDSConnect viewer. Voor de cliënt/patiënt 

het MijnPantein portaal en de mogelijkheid voor aansluiting op een Medmij gecertificeerd PGO (naar keuze 

van de cliënt/patiënt). Binnen IHE termen is de xdsConnectviewer een ‘imaging document consumer’. De 

viewer is voor meerdere usecases in te zetten en biedt flexibiliteit in het tonen van informatie uit meerdere 

bronnen, zoals een bestaand DICOM archief, Landelijke Schakelpunt of aangesloten XDS-I infrastructuren. 

 

23 logship= een kopie van de produktiedatabase. Deze wordt elke nacht ververst. 
24 FHIR = Fast Healthcare Interoperability Resources 
25 VPN= Virtual Private Network 
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figuur 9: technische architectuur ontwerp 1 klantportaal  Pantein (Archi, version 4.3.1) 

Uitgangspunt voor het ontwerp zijn de architectuurmodellen die tijdens de projectfase met Meddex zijn opgesteld. 

In eerste instantie voor XDS-uitwisseling. Hierna is het model aangepast om ook een aansluiting naar een PGO 

mogelijk te maken en het platform te kunnen gebruiken om te kunnen voldoen aan de eisen voor VIPP A2. Na het 

faillissement van Meddex zijn de producten door Enovation overgenomen en zijn in overleg met Pantein 

architectuurwijzigingen aangebracht. 

Bronnen die verder bij het ontwerp gebruikt zijn: 

• Referentie ziekenhuizen; er zijn diverse werkbezoeken afgelegd bij andere instellingen (o.a. Orbis Medisch 

centrum, Sensire, Slingeland ziekenhuis, Viecuri Medisch centrum). Er is met name gekeken naar 

instellingen die geen gebruik maken van het portaal van Chipsoft en ook de ambitie hebben of hadden een 

breder portaal of PGO op te zetten. 

• Architecturen; architectuur van Meddex  voor het Meddex Saas Platform en architectuur van Enovation 

voor het Enovation platform zijn gebruikt voor de totstandkoming van dit ontwerp. Gecombineerd met de 

ontwerpkeuzen en eisen van Pantein heeft dit geleid tot het uiteindelijke resultaat. 

6.3  ONTWERP 2 

Ontwerp 2 gaat uit van de oplossingen van Chipsoft; CS Zorgportaal voor inzage voor de patiënt en zorgverlener, en 

CS Zorgplatform voor de uitwisseling naar PGO’s, 3rd party (apps) en andere zorgverleners. De uitwisseling naar de 

patiënt via het zorgportaal is qua architectuur helemaal gescheiden van de uitwissseling via het Zorgplatform. Er is 

dus geen sprake van één centraal uitwisselingsplatform. Via het Zorportaal kunnen alleen ziekenhuisgegevens 

getoond worden. Indien een bredere set aan data (bijvoorbeeld Panteinbreed) aangeboden wordt, zal dit via CS 
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zorgplatform moeten verlopen. In figuur 10 is het technische ontwerp nader uitgewerkt. Ook hier kunnen de vier 

lagen als volgt beschreven worden: 

1. Bronsystemen: 

Bronsystemen zijn gelijk aan ontwerp 1; PACS, HIX database, ONS database voor de thuiszorg en zorgcentra, 

en Medimo. Verschil in dit ontwerp is dat PACS (röntgenbeelden) niet door Chipsoft ontsloten kan worden. 

Hiervoor zou dan een apart XDS platform moeten draaien. Verder is de enige bron voor CS Zorgportaal de 

HIX database. Ook CS Zorgplatform haalt alleen de HIX data (ZIB’s) rechtstreeks uit de database. Data uit 

andere bronsystemen kunnen via API’s beschikbaar worden gesteld aan het platform.  

figuur 10: technische architectuur ontwerp 2 klantportaal  Pantein (Archi, version 4.3.1) 

 

2. Integratielaag of middleware; 

CZ Zorgportaal draait op een SharePointomgeving. Vooralsnog voldoet SharePoint 2010 nog, echter veel 

ziekenhuizen zijn de migratie aan het maken naar SharePoint 2013 omdat dit meer mogelijkheden biedt 

voor het portaal. Chipsoft wil op termijn toe naar een SaaS oplossing. Dit omdat zij risico’s zien in de 

toekomstbestendigheid van de SharePoint server; weinig doorontwikkeling, geen focus op websites, 

afhankelijkheid van Microsoft, specifieke technologie ( (Chipsoft, 2020). Zorgportaal 2020 wordt 

aangeboden als Publid Cloud (voor kleine zorgaanbieders), Hybrid cloud (voor grote zorgaanbieders), en 

Private cloud (gehele infrastructuur in de cloud).  Voor het zorgplatform maakt Chipsoft gebruik van API’s. 

 

3. Het platform: 

Ook het zorgplatform van Chipsoft ondersteunt uitwisseling van informatie naar de patiënt en andere 

zorgverleners op basis van gestandaardiseerde gegevens. Binnen het zorgplatform zal uitwisseling naar de 

applicaties voor de patiënt via FHIR-protocollen verlopen. Chipsoft is bezig met XDS -protocollen voor 

uitwisseling tussen instellingen (veelal op basis van CDA). Hier hebben ze echter nog een behoorlijke 
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achterstand in te halen vergeleken met reeds bestaande XDS-leveranciers. Via XCA kunnen andere 

ziekenhuizen aangesloten worden. De eerste technische tests met EPIC26 zijn hiervoor gestart. 

 

4. Presentatielaag: 

CS Zorgportaal is de applicatie waarin patiënten hun ziekenhuisdata gepresenteerd zien. Hierin heeft de 

patiënt ook de mogelijkheid zelf registratie te doen en wijzigingen door te voeren. Denk aan het invullen 

van vragenlijsten, het maken van afspraken en het wijzigen van de persoonlijke gegevens. Voor het CS 

zorgplatform biedt Chipsoft geen eigen presentatielaag. Het is enkel een communicatieplatform dat de 

mogelijkheid biedt voor aansluiting op een PGO, een app (thuismonitoring, dagboeken, keuzehulpen), en 

het binnenhalen of uitwisselen van gegevens naar een ander ZIS. 

Het ontwerp is tot stand gekomen door het volgen van diverse presentaties van Chipsoft op het gebied van 

zorgportaal en het zorgplatform. Daarnaast het opvragen en inwinnen van informatie bij ziekenhuizen die reeds het 

CS zorgportaal geïmplementeerd hebben. Zo zijn voorbeelden opgevraagd van de portalen van Viecuri, Slingeland 

ziekenhuis en Maxima Medisch Centrum. Ook zijn gesprekken gevoerd met de accountmanager van Chipsoft over 

architectuur benodigd voor CS Zorgportaal en het Zorgplatform, zijn offertes opgevraagd en is de impact bekeken. 

Als bron voor het ontwerp zijn de presentaties van Chipsoft gebruikt en de input van de referentiehuizen. 

6.4 SWOT-ANALYSE EN RISICO-INVENTARISATIE 

Voor beide ontwerpen is een SWOT-analyse en een risico-inventarisatie uitgevoerd. De kansen en bedreigingen en 

sterktes en zwaktes zijn door de stuurgroep vastgesteld. In paragraaf 6.5 zal op basis hiervan een weging en keuze 

worden gemaakt.  

SWOT-ANALYSE 

figuur 11: SWOT-analyse en risico-inventarisatie voor ontwerp 1; Enovation platform 

 

26 EPIC: Epic Systems Corporation is een softwarebedrijf uit de Verenigde Staten, dat zich primair richt op de gezondheidszorg. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
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Uit bovenstaande analyse kan geconcludeerd worden dat de grootste risico’s zitten in het feit dat Pantein de eerste 

organisatie is die met Enovation het portaal ontwikkelt en op basis van ZIB’s inricht. Kinderziektes en valkuilen zijn 

nog niet in beeld en zullen gaandeweg ervaren moeten worden. Gezien de strakke deadline kan dit een risico vormen 

voor het behalen van de doelstellingen voor VIPP A2. Dit is echter enkel een financieel risico en zal afgewogen 

moeten worden tegen het belang van een toekomstbestendige architectuur. 

Figuur 12: SWOT-analyse en risico-inventarisatie voor ontwerp 2; portaal/platform van Chipsoft 

Grootste risico’s bij het Chipsoft portaal/platform liggen op financieel gebied; kosten liggen circa 3x zo hoog als bij 

ontwerp 1. Bovendien is het niet mogelijk data uit de Care toe te voegen in het portaal. Dit past niet binnen de één 

Pantein-gedachte waarbij we als één organisatie naar buiten willen treden. 

 

6.5 WEGING EN KEUZE 

Een vergelijking van beide opties  zal aan de hand van volgende parameters plaatsvinden: 

➢ toekomstvisie 

➢ functionaliteit 

➢ kosten 

➢ doorlooptijd 

➢ risico’s 

TOEKOMSTVISIE 

Zowel overheid als patiëntfederaties willen in de toekomst toe naar het PGO; de patiënt moet zelf de keuze kunnen 

maken voor aansluiting op een PGO (naar eigen keuze). Het Medmij programma toetst de kwaliteit van deze PGO 

leveranciers en geeft zogenaamde ‘Medmij stekkers’ uit. Dit is een sleutel voor het kunnen ontsluiten van data uit 

een EPD en het kunnen aanbieden van deze data aan een PGO. Dit volgens landelijke standaarden. Het Enovation 

platform anticipeert op deze Medmij afspraken. De eerstvolgende stap is dat niet alleen data van het ziekenhuis, 

maar ook gegevens uit de Care getoond kunnen worden. Indien gekozen wordt voor het Chipsoft portaal zal deze 

extra stap nog gezet moeten worden. Voor het kunnen aanbieden van de data aan een PGO omgeving zal CS 
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Zorgplatform aangeschaft moeten worden. De vraag volgt dan in hoeverre een ziekenhuiseigen portaal in deze 

toekomstvisie nog een plek gaat krijgen. Is een portaal überhaupt nog nodig, of kan volstaan worden met enkel een 

aansluiting op het PGO?  

FUNCTIONALITEIT 

Met het portaal van Chipsoft is het niet alleen mogelijk data in te zien, maar ook om afspraken te plannen, 

vragenlijsten in te vullen en een e-consult te doen. Het is niet gezegd dat dit via het PGO in de toekomst niet kan, 

maar in huidige basis zijn deze functionaliteiten nog niet beschikbaar. Daarbij komt dat via het patiëntportaal van 

Chipsoft data rechtstreeks in de database weggeschreven kunnen worden. Nog onduidelijk is hoe deze 

ontwikkelingen landelijk gaan lopen. Het plannen van afspraken via een patiëntportaal loopt nog maar 

mondjesmaat, is logistiek ook lastig. Niet alle poliklinische afspraken komen hiervoor in aanmerking. Ook het invullen 

van vragenlijsten levert nog niet heel veel efficiencywinst op. Vaak worden deze vragenlijsten tijdens het consult 

toch weer opnieuw doorgelopen met een verpleegkundige. Voor het behalen van de doelstelling voor VIPP A2 is 

overigens enkel inzage in de data nodig. 

KOSTEN 

Indien we voortborduren op de weg die ingezet is voor VIPP A1 en verder gaan met deze producten, is Pantein vele 

malen goedkoper uit. Het zorgportaal van Chipsoft vereist de implementatie van een SharePoint omgeving. Dit is 

technisch een erg lastige implementatie die met eigen mankracht heel lastig te realiseren is. Ziekenhuizen maken 

hiervoor vaak gebruik van de diensten van ICTZ. Een deskundige partner, maar erg duur. De implementatie van een 

SharePoint omgeving zal tussen de € 75.000 en €185.000 kosten. Dit afhankelijk van welke oplossing gekozen wordt 

(hosting of IAAS). Vervolgens zal nog CS Zorgportaal aangeschaft moeten worden en de implementatie van de ZIB’s 

(Zorginformatie bouwstenen) voor VIPP A2. Indien voor Enovation gekozen zou worden, zou enkel nog een 

investering voor het ontsluiten en aanbieden van de ZIB’s nodig zijn. Zie voor een vergelijking van kostenposten 

bijlage XIII. 

DOORLOOPTIJD 

Beide opties hebben een kritisch tijdspad. Om te voldoen aan module A2 moet bewezen zijn dat per 1-1-2020 10% 

van onze patiënten regelmatig inlogt op het portaal/PGO. Indien gekozen wordt voor CS zorgportaal van Chipsoft 

zal eerst de SharePoint omgeving geïmplementeerd moeten worden. Vanaf ondertekening van de offerte geeft ICTZ 

aan dat dit zeker 10-12 weken duurt. Voor de implementatie van CS Zorgportaal zullen we zeker 6 maanden moeten 

uittrekken. Chipsoft biedt hier alleen de suite aan, die we in één keer moeten implementeren. Parallel zou dan wel 

gestart kunnen worden met het inbouwen en ontsluiten van de ZIB’s. Concreet betekent dit een doorlooptijd van 

circa 1 jaar. Voor het portaal van Enovation zullen ook nog een aantal stappen gezet moeten worden; dit betreft het 

afronden van een DigiD audit, het ontsluiten van ZIB’s en de layout van het portaal. Al met al zal deze doorlooptijd 

echter korter zijn dan de implementatie van ontwerp 2. 

RISICO’S 

Beide opties kennen een aantal risico’s. Risico indien gekozen wordt voor het portaal van Chipsoft liggen op 

financieel vlak en op de doorlooptijd. Aangezien de technische implementatie nog geheel moet plaatsvinden, is er 

een reële kans dat de doelstelling voor VIPP A2 niet gehaald zal worden. Daarnaast is er een risico dat het portaal in 

de toekomst minder gebruikt gaat worden, omdat een PGO volgens de overheid de toekomst is. Belangrijkste risico 

bij de verdere implementatie van het Enovation portaal is de stabiliteit/betrouwbaarheid van het product. Pantein 

zal de eerste instelling zijn die met het portaal aan de slag gaat.  
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WEGING EN KEUZE 

Voor het maken van een keuze is het relevant te bepalen welke parameters voor Pantein het meest van belang zijn. 

Zijn dit kosten of functionaliteit, of is het risico doorslaggevend. Hiertoe is aan alle leden van de stuurgroep VIPP een 

matrix voorgelegd.  

Zie onderstaand het uiteindelijke resultaat (waarbij het gemiddelde van alle scores is genomen). De individuele 

scores lieten wel wat variatie zien; zo wordt een laag risico en meer functionaliteit (zoals kunnen maken van 

afspraken en invullen vragenlijsten) door de capaciteitsmanager erg belangrijk gevonden, terwijl cliënten hoog 

scoren op toekomstvisie (alle medische data in één omgeving). 

Op basis van deze score, de SWOT-analyse en de risico-inventarisatie heeft Pantein de keuze gemaakt verder te gaan 

met het Enovation platform en de bijbehorende producten; XDSConnect viewer, MijnPantein portaal en 

mogelijkheid tot aansluiting op een PGO. 

Figuur 13: keuzematrix CS Zorgportaal of Enovation portaal 
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7 IMPLEMENTATIE 

7.1 INLEIDING 

Met de keuze voor ontwerp 1 is Pantein verder gegaan met de ontwikkeling van het MijnPantein portaal en het 

optimaliseren van de technische infrastructuur. Gaandeweg werd duidelijk dat Enovation (in tegenstelling tot 

Meddex) niet op de stoel van een PGO-leverancier wilde zitten, maar wel een rol wil spelen als dienstverlener 

zorgaanbieder (DZA). Een DZA  omvat alle taken die nodig zijn voor een goede uitwisseling op basis van de Medmij 

principes ( (afsprakenstelsel, sd). In eerste instantie zal de focus liggen op het Panteinportaal (MijnPantein). Dit om 

te kunnen voldoen aan de eisen voor VIPP A2. Vervolgens zal (volgend jaar) uitbreiding naar de Care plaatsvinden 

en zal Pantein gaan experimenteren met uitwisseling naar PGO’s.  

7.2 PROJECTGROEP EN IMPLEMENTATIEPLANNING 

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 bestaat de projectgroep uit een brede afvaardiging van zorgmedewerkers, artsen 

en patiënten. Met name de patiënten hebben een aanzienlijke rol gehad in het beoordelen en accepteren van het 

uiteindelijke ontwerp. Dit is ook een eis van de IGJ 27met betrekking tot de implementatie van E-Health oplossingen. 

De eerste versie van MijnPantein werd 1 juli 2019 opgeleverd. In deze eerste versie zijn alle algemene en VIPP eisen 

verwerkt. Verder is zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de functionele en technische eisen uit het PvE (in bijlage 

V is aangegeven welke eisen de leverancier wel of niet kan honoreren). In de sessie van 1 juli zijn alle 

wijzigingsverzoeken verzameld en verwerkt in een document (zie bijlage XIV). In een tweede testsessie op 29 juli 

waren alle wijzigingsverzoeken door Enovation verwerkt en werden ze opnieuw getest door de projectgroep. 

Nieuwe testpunten werden verwerkt in het wijzigingsverzoek. Op 19 augustus heeft de projectgroep de release-

versie geaccepteerd en kon deze getoond worden in de stuurgroep. Met deze versie is de pilot gestart.  

De implementatieplanning op maandniveau: 

 

7.3 PILOT 

In de pilotfase is een testpanel samengesteld van 12 patiënten. Hierbij is rekening gehouden met verschillende 

profielgroepen;   

1. ouderen (> 70 jaar) 

2. chronisch zieken 

3. kinderen/ouders van kinderen 

4. overige patiënten 

Uit de literatuur is gebleken dat het gebruik van een portaal of PGO ook afhankelijk is van type zorgconsument; 

 

27 IGJ= Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
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- minder zelfredzame zorgconsument 

- pragmatische zorgconsument 

- maatschappijkritische zorgconsument 

Ze verschillen van elkaar in hun algemene waarden en normen, doelen in het leven, leefstijl, werken en presteren, 

vrije tijd, familie en relaties. Daarnaast verschillen ze ook in hun houding en gedrag ten aanzien van gezondheid en 

zorg, zelfredzaamheid en individualisering, rol van zorg(verleners) en medicijnen en informatie (vaardigheid, 

behoefte en zoekgedrag). ( (Gijsbers L., 2012). Het zou leuk en ook nuttig zijn geweest bij de samenstelling van het 

testpanel rekening te houden met deze typen zorgconsumenten. Het vergt echter nog een heel onderzoek om 

patiënten op deze wijze te kunnen typeren. Vanwege de strakke deadline en relatief korte testfase is gekozen voor 

een meer pragmatische aanpak. 

Het testpanel heeft eerst in een acceptatieomgeving met 10 testpatiënten getest, en vervolgens met de 

productieversie.  Hierbij hebben ze met hun eigen DigiD ingelogd en inzage gekregen in de eigen medische gegevens 

van het ziekenhuis. Opmerkingen hieruit worden nog meegenomen in de productieversie die begin oktober breed 

uitgerold zal worden. 

7.4 UITROL 

De in productie-name van het portaal is afhankelijk van het behalen van de Digid audit welke op 24 september 

gepland staat. Direct na deze datum kan, bij positieve audit, het portaal uitgerold worden naar alle patiënten. De 

livegang zal breed aangekondigd worden in het ziekenhuis en bij patiënten. Dit met als doel om zo spoedig mogelijk 

de 10% aan inlog te behalen. Verwacht wordt dat percentages direct na de livegang hoog liggen en daarna weer wat 

gaan afnemen. Patiënten zullen toch nieuwsgierig zijn hoe het portaal eruit ziet.  

In de maand november wil het ziekenhuis voor alle patiënten met een afspraak in het ziekenhuis (poliklinisch of 

klinisch) een ‘portaal’ consult aanbieden. In dit consult wordt samen met de patiënt ingelogd in het portaal en 

toelichting gegeven op de inhoud en functionaliteiten. Patiënten worden hiervoor verzocht hun Digid en 

wachtwoord mee te nemen. Met deze service hoopt Pantein al een flinke impuls te geven aan de betrokkenheid bij 

patiënten. Communicatie hierover wordt in oktober opgestart. Zie bijlage XV voor het communicatieplan. 

Verdere adoptie van het portaal zal onder andere bereikt kunnen worden door promotie door de arts; “de 

belangrijkste stimulans om een patiëntenportaal te gebruiken, is aanmoediging door de arts, vooral bij een specifieke 

activiteit”. (Black H., 2015). Ook educatie en de gebruikersvriendelijkheid kunnen in belangrijke mate bijdragen aan 

de adoptie van het portaal: “Patiënten maken zich zorgen over de complexiteit van het gebruik en de interpretatie 

van deze informatie. Ze vinden dat een toelichting door de zorgverlener op de resultaten van belang is voor het 

functioneren van patiëntportalen ( (Pillemer F. P. R., 2016). “Een visueel aantrekkelijk portaal beïnvloedt de 

waarschijnlijkheid van het gebruik van portalen door patiënten. De gebruikersvriendelijkheid en daarmee het gebruik 

van het portaal wordt mede bepaald door de eenvoud van de interface” ( (Lazard, 2016)). 

Middels actiegericht onderzoek zouden interventies bij bovenstaande oplossingsrichtingen getoetst kunnen 

worden. Het effect op het portaalgebruik wordt op deze wijze meetbaar gemaakt en kan als input gebruikt worden 

bij de verdere doorontwikkeling. Dit onderzoek past (helaas) niet meer binnen de scope van deze ontwerpopdracht 

en zal  begin volgend jaar opgepakt kunnen worden. 

7.5 EVALUATIE 

In december staat de VIPP audit gepland. Inhoud en gebruik van het portaal worden hierbij getoetst en geëvalueerd. 

Ook zal een evaluatie met alle stakeholders plaatsvinden. Evaluatiepunten worden gebruikt in de verdere 

verbetering van MijnPantein en voor de uitrol naar de Care (zorgcentra en thuiszorg). 
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8 CONCLUSIE, DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN 

8.1  PROJECTCONCLUSIE 

Dit eindrapport omvat een analyse en het ontwerp voor de opzet van een Panteinbreed patiëntportaal.  

Dit vanuit het landelijke VIPP programma en de hoofddoelstelling hierbij om per 1-1-2020 te voorzien in een 

beveiligd portaal of link naar een PGO met gestructureerde data. Hierbij moet tevens aangetoond zijn dat tenminste 

10% van de patiënten inlogt in het portaal.  

Om dit te bereiken zijn volgende subdoelstellingen gesteld: 

- Literatuuronderzoek naar functionele en technische eisen voor een PGO en/of patiëntportaal 

- Inventarisatie van data te ontsluiten voor de Care (thuiszorg en zorgcentra) 

- Een ontwerparchitectuur voor een Panteinbreed portaal of aansluiting op een PGO 

- Het kunnen voldoen aan de VIPP eis voor het kunnen uploaden van gestandaardiseerde 

ziekenhuisgegevens; 26 BGZ-items, specialistenbrieven, ontslagbrieven, laboratoriumuitslagen, 

radiologieverslagen en het gebruikt type implantaat. 

- Voldoen aan de MedMij standaarden in het PGO 

Er is in de literatuur inmiddels veel geschreven over de wenselijke functionaliteiten voor een patiëntportaal. Voor 

een PGO is dit nog wat minder bekend. Er zijn immers nog maar weinig PGO’s die door een brede doelgroep gebruikt 

worden. De verschillen tussen Care en Cure zijn maar klein; zowel in de Care als in de Cure is behoefte aan een 

uitgebreide inzage in de dossierinformatie en ook om in het portaal te schrijven en informatie te kunnen toevoegen. 

Aanvullende wens die in de Care nadrukkelijk genoemd wordt, is het kunnen bieden van een totaaloverzicht van alle 

afspraken van een cliënt, ook indien niet direct gerelateerd aan ziekenhuis of thuiszorg. Deze afspraken zouden dan 

in een agenda getoond moeten worden. 

Voor het ziekenhuis zal een basisset aan gegevens (BGZ-items) getoond en dus ontsloten moeten worden in het 

portaal. Voor de Care (thuiszorg en zorgcentra) gaat het programma Inzicht lopen. Ook binnen dit programma 

moeten zorgorganisaties aan burgers de mogelijkheid geven hun medische gegevens digitaal en gestructureerd in 

te zien en te kunnen ontsluiten. Hoewel bij het schrijven van dit rapport de definitieve set voor de Care nog niet 

bekend is, zal dit grotendeels overeenkomen met de 26 items die ontsloten moeten worden voor de ziekenhuizen. 

Medicatie wordt hierbij nog specifiek benoemd. 

Om aan bovenstaande doelstelling te kunnen voldoen zijn verschillende alternatieven bekeken. Allereerst heeft een 

analyse plaatsgevonden op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel; wat zijn de organisatiedoelstellingen, met 

welke wet- en regelgeving moeten we rekening houden,  welke processen moeten we kunnen ondersteunen, welke 

informatie is relevant, welke eisen stellen we aan de applicatie en welke infrastructuur past hier het beste bij? 

Vervolgens zijn twee oplossingen gewogen op toekomstvisie, functionaliteit, kosten, doorlooptijd en risico:  

1. Een Panteinbreed portaal van Enovation 

2. Het Zorgportaal en Zorgplatform van Chipsoft 

Op basis van deze weging, een SWOT-analyse en een risico-inventarisatie, heeft Pantein de keuze gemaakt  verder 

te gaan met het Enovation platform en de bijbehorende producten; XDSConnect viewer, MijnPantein portaal en 

mogelijkheid tot aansluiting op een PGO. In dit platform zullen de data benodigd voor de uitwisseling naar patiënten 

en cliënten ontsloten worden uit de bron, vertaald worden naar ZIB’s en vervolgens als FHIR protocol worden 

aangeboden aan het portaal en een willekeurig PGO. Om aan dit laatste te kunnen voldoen zal Enovation nog het 

Medmij label als Dienstverlener Zorgaanbieder (DZA) moeten behalen. 

 

Of de 10% aan inlog bereikt kan worden, zal eind november moeten blijken. In deze maand wordt MijnPantein flink 

gepromoot en  vindt de meting plaats. 
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8.2 DISCUSSIE 

Er is weinig  wetenschappelijke literatuur voorhanden over technische eisen voor een patiëntenportaal of PGO. De 

technische,- en non-functionele eisen die in dit rapport genoemd zijn, komen uit overheidsrapporten, een onderzoek 

en ervaringen van patiënten. Overigens is het literatuuronderzoek bedoeld als input voor het Programma van Eisen. 

Het is niet bedoeld als op zichzelf staand onderzoek en voldoet hiermee ook niet aan de eisen van een 

wetenschappelijk (literatuur)onderzoek. 

Om te kunnen voldoen aan de eis voor een Panteinbreed portaal zijn ook leden van de cliëntenraad van de 

Zorgcentra en de Thuiszorg in de projectgroep betrokken. Gaandeweg kwam vanwege de deadline voor VIPP A2  de 

nadruk echter meer bij het ziekenhuis te liggen. Eisen en wensen voor de Care zijn hierbij in de laatste fase wat 

onderbelicht gebleven. Volgend jaar zal uitrol van MijnPantein naar de Care plaatsvinden. Focus binnen de 

projectgroep zal dan meer op de Care komen liggen. Vervolgens zal uitrol naar de regio nagestreefd worden. De titel 

van het rapport is hiermee wellicht wat vertekend; de ambitie is een PGO voor de regio. De infrastructuur is hiervoor 

ook ontworpen. De applicatie zelf is vooralsnog gericht op Pantein. 

Gekozen wordt voor een regionaal netwerk, omdat een landelijke infrastructuur die in alle behoeften voor 

informatie-uitwisseling voorziet (vooralsnog) ontbreekt. Hierdoor ontstaan decentrale oplossingen en is iedere 

organisatie opnieuw het wiel aan het uitvinden. Landen die gekozen hebben voor een centrale oplossing kennen 

over het algemeen een grotere overheidsbemoeienis. In de literatuur wordt onder andere verwezen naar Estland; 

“Digitalisering betekent voor de Esten meer dan alleen investeren in ict en daar een verstandige visie op ontwikkelen. 

Ze hebben nagedacht over het ontwerpen van een digitale samenleving en vullen dat daadkrachtig in”. (digitale-

geletterdheid-in-estland-dit-kan-nederland-leren-van-de-esten, 2019) 

Vanwege het faillissement van Meddex heeft het project een vertraging opgelopen. Hierdoor moesten er al keuzen 

worden gemaakt alvorens het Programma van eisen, de analyse en de weging helemaal rond waren. De 

verschillende projectfasen (ontwerp, ontwikkeling, test, implementatie) liepen daarom soms niet volgtijdelijk, maar 

parallel. Met Enovation zijn hierom afspraken gemaakt voor iteratieve (door)ontwikkeling. In eerste instantie zal het 

portaal en het ontwerp moeten voldoen aan de VIPP eisen. Daarna zal gekeken worden naar alle resterende punten 

van het PvE. 

De termen PGO en patiëntportaal worden gedurende het project soms door elkaar heen gebruikt. Dit heeft te maken 

met het feit dat gestart werd met de keuze voor een PGO. Pantein wilde niet eerst een eigen ziekenhuisportaal 

ontwikkelen, maar direct een stap maken naar een PGO. Gaandeweg werd duidelijk dat de leverancier niet op de 

stoel van een PGO-leverancier wilde gaan zitten en werden ook de definities duidelijker; Pantein wil wel de 

functionaliteiten van een PGO kunnen aanbieden; dat wil zeggen een breder aanbod aan data, maar wil de keuze 

voor een PGO uiteindelijk aan de patiënt zelf laten.  
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8.3 AANBEVELINGEN 

 

Aanbevolen wordt om voor verdere adoptie van het portaal volgende interventies in te zetten: 

1. Communicatie; stimulans door de arts; laat de arts zelf het portaal zien aan de patiënt: tonen hoe de patiënt 

kan inloggen en waar hij/zij relevante informatie kan vinden. Patiënten worden hierdoor extra gestimuleerd 

omdat ze aangemoedigd worden door hun eigen arts. 

2. Educatie: toelichting, uitleg over het gebruik van het portaal. De patiënt kan via een eenvoudige E-learning  

uitleg over het portaal krijgen. De zorg over complexiteit en beperkte kennis kan hierdoor bij de patiënt 

weggenomen worden. 

3. Gebruikersvriendelijk; begrijpbaarheid vergroten; Via het inbouwen van iconen, taalkeuze en lekentaal het 

portaal voor een ieder toegankelijker maken. Bij medische terminologie kan via een pop-up een begrijpbare 

uitleg opgeroepen worden. Patiënten kunnen resultaten en uitslagen hierdoor beter interpreteren. 

Door deze acties één voor één in te zetten, kan gemeten worden welke interventie bijdraagt aan het verhogen van 

het % aan inlog in het portaal en uiteindelijk aan het verbeteren van de gezondheid van patiënten. 

Indien de doelstelling voor VIPP A2 behaald is, wordt geadviseerd het portaal uit te rollen naar de Care. De 

proeftuinen voor het programma Inzicht kunnen hierbij als input dienen. Binnen dit programma wordt reeds 

gesproken met Nedap als ECD leverancier en Medimo als EVS. Volgende stap voor Pantein zal zijn om de data uit 

Nedap en Medimo te ontsluiten en in gestructureerde vorm (via het Enovation platform) aan onze klanten aan  te 

bieden. Dit enerzijds via MijnPantein, anderzijds wordt aanbevolen ervaring op te doen met een PGO, bijvoorbeeld 

Ivido. Contacten hiervoor tussen Enovation en Ivido lopen al. 

Opschaling naar de regio zal op alle lagen van het interoperabiliteitmodel aanvullende afspraken vereisen: 

• Organisatie; afspraken over wie, onder welke voorwaarden, tegen welke kosten en met welke 

verantwoordelijkheden kan aansluiten. 

• Processen:  hoe kan de patiënt data van meerdere organisaties inzien (meerdere keren inloggen zoals bij de 

huidige PGO’s of via een enkele DigiD inlog)? Wie gaat het functionele en technische beheer uitvoeren (blijft dit 

bij Pantein of wordt hiervoor een onafhankelijke organisatie ingericht)? 

• Informatie: Blijft elke organisatie vasthouden aan ZIB’s? Wat indien informatie (bijvoorbeeld 

persoonsgegevens) afwijken tussen organisaties? Aan wie geeft de patiënt dit door en wie gaat dit wijzigen? 

• Applicatie: gaat het Pantein portaal uitgebreid worden en een andere naam krijgen, of wordt een reeds 

bestaand PGO als Ivido gebruikt? Voldoet de gebruikersinterface ook voor de eerstelijnszorg?  

• Infrastructuur: willen andere organisaties aansluiten op het Enovation platform of gaan zij koppelen via een 

eigen uitwisselingsplatform? In hoeverre kan van API’s gebruik worden gemaakt? 

• Wet-en regelgeving; is aanvullende, nieuwe wet-en regelgeving van toepassing? 

Geadviseerd wordt deze regionale uitrol gefaseerd op te pakken. Eerst bijvoorbeeld enkele huisartsen of 

huisartsgroepen, daarna verloskundigen, daarna paramedici. Fasering hangt ook samen met de ontwikkelingen 

binnen deze beroepsgroepen op het gebied van VIPP-programma’s en proeftuinen.  

Naar alle waarschijnlijkheid gaat volgend jaar het programma VIPP 5 lopen; in dit programma wordt de 

informatieuitwisseling tussen zorgverleners een belangrijk aandachtspunt. Met het Enovation platform heeft 

Pantein de infrastructuur staan om hieraan tegemoet te kunnen komen. Wel zal nog een conversie moeten 

plaatsvinden van het oude Meddex Saas Platform naar XDSConnect. Aanbevolen wordt dit direct in 2020 in te 

plannen, opdat de (XDS) uitwisseling naar RadboudUMC, SMK en de huisartsen verder uitgerold kan worden. 

  



Eindverslag jaarproject PGO voor de regio 

 

Pagina 46 van 72 

In dit project heeft een uitgebreide inventarisatie plaatsgevonden van de eisen waaraan een PGO zou moeten 

voldoen en de ontwerpkeuzen waar je als organisatie en regio mee te maken krijgt. Dit ontwerp kan als prototype  

dienen voor andere zorginstellingen die hun informatie-uitwisseling willen verbeteren en naar een architectuur 

zoeken die breder reikt dan hun eigen instelling. Voor Pantein was dit een logische keuze, maar voor de wereld om 

ons heen (lees andere instellingen en leveranciers) nog lang niet uitgekristaliseerd. Er is veel tijd gestoken in het 

ontsluiten van de data uit de bronsystemen, het vertalen ervan naar gestructureerde data en het bedenken van een 

passende architectuur. Met de kennis van nu zou Pantein ook veel meer de ervaring van anderen gebruikt hebben 

bij het ontsluiten van de brondata en vertaling naar Zib’s. Hier zijn veel uren in gaan zitten. Laat niet alle 

zorginstellingen zelf weer het wiel uitvinden en dit ontwerp gebruiken als basis voor hun (regionale) 

informatieuitwisseling.  
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REFLECTIE 

Dit jaarproject vormt de afsluiting voor mijn opleiding Klinische Informatica. 

Aan het begin van mijn opleiding heb ik volgende leerdoelen geformuleerd: 

- Soms afwijken van vaste systematiek en meer creativiteit gebruiken. 

- Meer loslaten/delegeren; niet altijd en overal de verantwoordelijkheid nemen. 

- De lat voor anderen niet te hoog leggen. Meer in de belevingswereld van anderen stappen. 

- Niet te zakelijk overkomen; meer ruimte creëren voor een persoonlijk gesprek.  

- Planmatig werken af en toe loslaten. Dit kan voor anderen ook beklemmend overkomen. 

- Meer richten op samenwerking, niet te defensief in conflictsituaties. 

- Goede feedback aan anderen kunnen geven; concreet het gedrag benoemen en wat het effect op mij is. 

Alle punten zijn in meer of mindere mate wel aan bod gekomen in de afgelopen periode. Zo heb ik in de 

projectgroep meer ‘vrijheid’ proberen te geven aan de groep, meer ruimte te creeëren voor een open discussie. 

Dit heeft tot nieuwe, andere inzichten geleid. Door de groep bijvoorbeeld zelf te laten scoren op functionaliteiten 

voor het portaal en daarna keuzen te laten toelichten, kreeg ik veel inzicht in hoe elk ‘individu’ (projectlid)  dacht 

en wat ze echt belangrijk vinden. In andere projecten was ik gewend hier veel meer sturend in te zijn. 

Belangrijkste ‘overwinning’ voor mij binnen dit project was om af te wijken van standaardkeuzen. Om niet te gaan 

voor oplossingen die door bijna alle ziekenhuizen gevolgd worden, maar voor een oplossing die beter bij Pantein 

past, maar wel een pioniersrol vereist. De meeste ziekenhuizen kiezen voor een patiëntportaal van hun EPD-

leverancier. Deze zijn reeds ontwikkeld, kinderziektes zijn eruit, en het neerzetten van de infrastructuur en de 

implementatie zelf zijn de belangrijkste uitdagingen. Zoals ook voorgaand aangegeven maakten visie, kosten en 

doorlooptijd een andere keuze voor Pantein logischer. Dit was weliswaar een keuze die beter past bij de visie van 

Pantein, lagere kosten kent en een kortere doorlooptijd, maar ook meer risico. Er was nog geen prototype, over de 

technische architectuur moest nog nagedacht worden en een concrete planning nog erg lastig te maken. Geen fijn 

uitgangspunt voor een echte ESTJ (oftwel planner) als ik. Met name de stimulans van mijn instellingsbegeleider Joris 

Linssen, en de overtuiging dat we voor de toekomst het passende plaatje hadden, hebben de twijfels beetje bij 

beetje doen afnemen. En nog is het spannend, we zijn er nog niet. De VIPP audit is immers nog niet behaald…..Toch 

ben ik er van overtuigd dat we er uiteindelijk met dit model gaan komen en ook een structuur neerzetten die een 

bredere informatieuitwisseling met onze omgeving mogelijk maakt. 

 Het project heeft me inhoudelijk en op persoonlijk vlak dus veel gebracht. Met heel veel plezier heb ik me gestort 

op de architectuurplaten en samen met de leverancier zowel het technische plaatje, als ook het portaal zelf 

vormgegeven. Een kans die we bij een standaard product natuurlijk nooit hadden gehad! 
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VERWIJZINGEN 

BRONNEN: Pubmed, Google, Google scholar, Web of science Tue, Scopus.com 
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