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2 MANAGEMENT SAMENVATTING 

Na de invoering van het basis EPD heeft het Catharina ziekenhuis een project in de planning staan om de 

functionaliteit van het ZIS/EPD verder te verrijken met een webportaal van Chipsoft (CS-Zorgportaal) in 

2013. Een webportaal kan patiënten en externe zorgverleners extra services bieden, zoals online inzage in 

het digitaal dossier, online maken van afspraken, stellen van vragen via een email (e-consult), etc., via het 

web. 

Omdat de aanschaf en implementatie van CS-Zorgportaal een aanzienlijke investering is, is eerst 

onderzocht of de inzet voldoende meerwaarde biedt aan het Catharina ziekenhuis dmv een vooronderzoek. 

Een inventarisatie is gedaan van de gewenste functionaliteiten van CS-Zorgportaal en de verwachte 

voordelen hiervan, dmv interviews met belanghebbenden. De volgende belanghebbenden zijn 

onderscheiden: (1) poliklinieken, (2) verpleegafdelingen (3) patiënt, en (4) externe zorgverleners: huisarts, 

openbare apotheek en ontvangende zorginstelling. Daarnaast zijn de lopende projecten mbt e-services 

binnen en buiten het ziekenhuis in kaart gebracht, waarmee rekening gehouden moet worden.  

Uitkomsten 
De functionaliteiten van CS-Zorgportaal waarvoor minimaal één belanghebbende heeft aangegeven dat 

deze een hoge prioriteit heeft (schaal van prioritering is van laag-middelmatig-hoog), zijn: 

1. Koppeling met Zorgdomein (alleen relevant voor de poliklinieken): Hierdoor hoeven de verwijsbrieven 
van de huisarts uit Zorgdomein niet langer handmatig gekopieerd en geplakt hoeven te worden in EZIS 
uit een email, maar zijn rechtstreeks beschikbaar in het patiëntendossier. 

2. Digitale vragenlijsten: Aanbieden en invullen van digitale vragenlijsten via het webportaal 
3. Digitaal beheer NAW-gegevens: Beheren van NAW-gegevens en inschrijving door de patiënt  
4. Digitale afspraken maken: Online afspraken maken, verzetten en annuleren door patiënt en online 

inzien van gemaakte afspraken 
5. Digitale voorlichting: Aanbieden van  de specifieke informatie (bijv. folders) in verschillende digitale 

formaten aan de patiënt. In het webportaal van een patiënt kunnen specifiek die folders klaargezet 
worden, die voor zijn/haar behandeling van toepassing zijn 

6. E-consult: Email-communicatie tussen ziekenhuis en patiënt, die automatisch onderdeel wordt van het 
dossier van de patiënt. 

7. Inzage dossier door patiënt: Het raadplegen van een aantal onderdelen van het digitale dossier: 
Diagnoses, Allergie-informatie, Uitslagen van het Klinisch Chemisch Lab, Medische Microbiologie, 
Pathologie, Radiologieverslagen, Specialistenbrieven en andere brieven. 
 

De wens voor de functionaliteiten, genummerd van 1 t/m 6, wordt vooral gedreven om de efficiëntie van 

de werkprocessen in het ziekenhuis te vergroten (ook passend in het programma Gestroomlijnd werken) 

vooral op de poliklinieken, en de patiëntvriendelijkheid te verbeteren van het Catharina ziekenhuis.  

Een discussiepunt tussen stakeholders is de inzage van medische gegevens in het dossier door de patiënt. 

Vanuit de patiënt bestaat hiervoor een grote wens, vanuit de zorgverleners bestaat de verwachting dat 

voor vooral niet-chronische patiënten inzage in het dossier zonder uitleg van een zorgverlener geen 

toegevoegde waarde heeft, omdat de inhoud lastig te begrijpen is of vervelender, verkeerd geïnterpreteerd 

kan worden.  
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De huisarts en openbare apotheek hebben geen behoefte aan inzage in aanvullende gegevens van het 

Catharina ziekenhuis via een webportaal, behalve labgegevens (voor apotheken: de labgegevens die 

relevant zijn voor de medicatie, en voor de huisartsen: om in te zien of een bepaling al gedaan is voor een 

patiënt). De voorkeur is echter  om deze gegevens te ontvangen in het eigen informatiesysteem (HIS of AIS) 

via de bestaande de berichtenservice (nu via OZIS, en in de toekomst via het LSP) en niet via een 

webportaal.  

Voor het in kaart brengen van de wensen van de ontvangende zorginstelling (bijvoorbeeld de revalidatie, 

verpleeghuis) zijn de transferafdeling en twee verpleegafdelingen gesproken (de zorginstellingen zelf zijn 

niet geïnterviewd).). Het is gewenst is om de verwachte ontslagdatum en benodigde voorbereidingen 

(waaronder benodigde medicatie) aan de volgende zorginstelling beschikbaar te stellen, en de 

transferafdeling zou graag het e-consult willen gebruiken voor communicatie met de zorginstellingen over 

de benodigde voorbereidingen voor de patiënt. Deze gewenste functionaliteiten zijn echter niet standaard 

beschikbaar zijn in CS-Zorgportaal, en moeten, indien gewenst, ontwikkeld worden in overleg met Chipsoft. 

Advies 

Overwegende dat: 

 De uitrol van de functionaliteiten een aanzienlijke tijdsinvestering vraagt niet alleen van ICMT, maar 
ook van de afdelingen zelf voor het bepalen en organiseren van de benodigde inhoud van de 
functionaliteiten en procesmatige aanpassingen (bijv. bepalen inhoud van de digitale formulieren en 
controle en beoordeling hiervan in het medisch werkproces, aanpassen organisatie digitale agenda 
voor planning door patiënt, etc.). Vanwege de benodigde tijdsinvestering wordt geadviseerd om de 
gewenste functionaliteiten gefaseerd uit te rollen, en niet allemaal tegelijkertijd. 
 

 Voor de toepassing van het webportaal op de verpleegafdelingen tijdens opname een 
patiëntenmonitor aan het bed nodig is, die pas eind 2015-begin 2016 op de meeste verpleegafdelingen 
beschikbaar is (na afronding van het Multimediaproject dat parallel loopt aan de renovatie) 

 

wordt de volgende fasering van de uitrol van de meest gewenste functionaliteiten van CS-Zorgportaal 

voorgesteld in het Catharina ziekenhuis: 

1. Te starten met de uitrol van de functionaliteiten: Koppeling met Zorgdomein en Digitale vragenlijsten 
op de poliklinieken in 2013. Dit zijn de meest gewenste functionaliteiten door de poliklinieken. 

2. In fase 2 ook de functionaliteiten: Digitaal beheer NAW-gegevens, Digitale afspraken maken, Digitale 
voorlichting en E-consult uit te rollen op de poliklinieken. 

3. Fase 3: Wanneer de patiëntenmonitoren aan het bed beschikbaar zijn (na afronding van het 
Multimediaproject dat parallel loopt aan de renovatie verwachting 2015-2016), ook de uitrol van de 
relevante functionaliteiten voor de verpleegafdelingen te doen. 
 

Gezien de druk vanuit patiënten en belangenverenigingen en de landelijke ontwikkeling van het LSP mbt 

inzage van het dossier door de patiënt, en het feit dat sommige ziekenhuizen dit inzagerecht al aan 

patiënten geven (bijv. Medisch Centrum Haaglanden) wordt verder geadviseerd om binnen het Catharina 

een visie op te stellen welke gegevens uit het medisch dossier beschikbaar gesteld kunnen worden aan de 

patiënt binnen bijvoorbeeld de termijn van 2 jaar. 
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Vooronderzoek CS-Zorgportaal: Uitkomsten interviews 

3 VERSIEBEHEER DOCUMENT  

 

Versie Datum Auteur(s) Commentaar 

0.1 14-03-2012 Floor Klijn Eerste versie 

0.2 21-03-2012 Floor Klijn Tweede versie, opmerkingen Niels en Mireille 

verwerkt 

0.3 26-03-2012 Floor Klijn Opmerkingen Niels verwerkt 

0.4 24-05-2012 Floor Klijn Feedback geïnterviewden verwerkt 

4 INLEIDING 

Na de invoering van het basis EPD heeft het Catharina ziekenhuis een project in de planning staan om de 

functionaliteit van het ZIS/EPD verder te verrijken met een webportaal van Chipsoft (CS-Zorgportaal).  

Een webportaal kan patiënten en externe zorgverleners extra services bieden, zoals online inzage in het 

digitaal dossier, online maken van afspraken, stellen van vragen via een email (e-consult), etc., via het web. 

Een eenvoudige schets van een toekomstig webportaal van het Catharina met een aantal functionaliteiten, 

die aangeboden kunnen worden, vindt u in de figuur hieronder. 

 

   Figuur 1 Schets van een webportaal 
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Omdat de aanschaf en implementatie van CS-Zorgportaal een aanzienlijke investering is, is eerst 

onderzocht of de inzet voldoende meerwaarde biedt aan het Catharina ziekenhuis. Dit is gedaan dmv een 

vooronderzoek. Dit rapport bevat de resultaten hiervan.  

In dit vooronderzoek zijn de volgende stappen uitgevoerd: 

1. een inventarisatie van de gewenste functionaliteiten van CS-Zorgportaal en de verwachte voordelen 
hiervan, dmv interviews met belanghebbenden (zorgverleners in het Catharina, patiënten en externe 
zorgverleners).  

2. een inventarisatie van het draagvlak bij belanghebbenden  
3. een inventarisatie van de lopende projecten mbt e-services binnen en buiten het ziekenhuis, waarmee 

rekening gehouden moet worden. 
4. op basis van de resultaten van de inventarisatie: formulering van een advies over de gewenste 

functionaliteiten van CS-Zorgportaal en de fasering van de uitrol hiervan in het Catharina ziekenhuis.  
 

Scope 

Zoals beschreven in het plan van aanpak beperkt de scope van dit vooronderzoek zich tot de 

functionaliteiten/tools aangeboden door CS-Zorgportaal van Chipsoft, Voor de verwijzingen van de huisarts 

is Zorgdomein gekoppeld aan CS-Zorgportaal in scope van dit project. De reden hiervoor is dat de integratie 

van CS-Zorgportaal met het Elektronisch Patiënten Dossier van het Catharina, EZIS, gegarandeerd is. 

Daarnaast wordt Zorgdomein nu al gebruikt voor verwijzingen van patiënten naar het Catharina door de 

huisarts.
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5 OPBOUW RAPPORT 

 In hoofdstuk 6 wordt een beknopte beschrijving gegeven van het webportaal van Chipsoft,CS-
Zorgportaal, en de functionaliteiten hierin. Daarnaast wordt aangegeven wat de verschillen zijn (op 
hoofdlijnen) tussen een webportaal, de algemene website en de berichtendienst naar de huisartsen. 

 In hoofdstuk 7 wordt een beschrijving gegeven van de beschikbare webportalen in Nederlandse 
ziekenhuizen. 

 In hoofdstuk 8 wordt de werkwijze, die gehanteerd is in dit vooronderzoek, beschreven. 

 In hoofdstuk 9 worden de uitkomsten van de inventarisatie onder een aantal poliklinieken van het 
Catharina besproken. 

 In hoofdstuk 10 worden de uitkomsten van de inventarisatie onder twee verpleegafdelingen van het 
Catharina besproken. 

 In hoofdstuk 11 worden de uitkomsten van de inventarisatie onder de patiënt besproken. 

 In hoofdstuk 12 worden de uitkomsten van de inventarisatie onder de huisarts, apotheek en 
ontvangende zorginstelling besproken. 

 In hoofdstuk 13 wordt aangegeven met welke bestaande e-services binnen het Catharina, en welke 
regionale en landelijke projecten rekening gehouden moet worden. 

 In hoofdstuk 14 wordt een advies gegeven over de gewenste functionaliteiten van het webportaal voor 
het Catharina, op basis van deze inventarisatie. 

 

Leeswijzer 

Voor een beknopt overzicht van de functionaliteiten van CS-Zorgportaal, de werkwijze van dit onderzoek en 

de uitkomsten, wordt geadviseerd om de hoofdstukken 6, hoofdstuk 8 en hoofdstuk 14 te lezen. 

Indien u een gedetailleerder overzicht wilt krijgen van de wensen van de interne en externe stakeholders 

wordt geadviseerd om ook de hoofdstukken 9 t/m 12 te lezen. 

Voor een overzicht van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van webportalen en gerelateerde 

projecten binnen en buiten het ziekenhuis wordt geadviseerd om daarnaast de hoofdstukken 7 en 13 te 

lezen. 
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6 HET WEBPORTAAL, CS-ZORGPORTAAL 

6.1 Beschrijving CS-Zorgportaal 

CS-Zorgportaal is een webpresentatie van EZIS, zie [1], ook wel aangeduid met de naam webportaal. De 

gegevens, die geregistreerd worden via het webportaal worden direct in de database van EZIS opgeslagen 

en zijn inzichtelijk als onderdeel van het digitale patiëntendossier in het Catharina. Een email van een 

patiënt, dat verstuurd wordt vanuit het webportaal is bijvoorbeeld direct inzichtelijk in het digitale dossier 

van deze patiënt. 

CS-Zorgportaal kan aangeboden worden aan patiënten, externe zorgverleners zoals de huisarts, maar ook 

interne gebruikers uit het Catharina. Per groep gebruikers kan een aparte omgeving ingericht worden met 

de door hen gewenste functionaliteiten.  

Het CS-Zorgportaal, zoals het nu door Chipsoft wordt aangeboden, biedt de volgende functionaliteiten: 

Alleen voor gebruik door de patiënt 

1. Digitaal beheer NAW-gegevens: Beheren van NAW-gegevens en inschrijving van de patiënt (tijdelijk of 
definitief). 

2. Digitale agenda: Online afspraken maken, verzetten en annuleren door patiënt en online inzien van 
gemaakte afspraken 

3. Digitale vragenlijsten: Aanbieden en invullen van digitale vragenlijsten via het webportaal. 
4. Digitale voorlichting: Aanbieden van  de specifieke informatie (bijv. folders) in verschillende digitale 

formaten aan de patiënt, die voor zijn/haar behandeling van belang zijn.  In het webportaal van een 
patiënt kunnen specifiek die folders klaargezet worden, die voor zijn/haar behandeling van toepassing 
zijn. 

5. E-consult: Email-communicatie tussen ziekenhuis en patiënt, die automatisch onderdeel wordt van het 
dossier van de patiënt. Patiënten kunnen niet alleen voor het consult vragen stellen aan de 
zorgverlener, ook kunnen ze foto’s opsturen van bijvoorbeeld een allergie of een herhaalrecept 
aanvragen. 
 

Voor gebruik door zorgverleners en patiënt 

6. Inzage in het digitale dossier: Het raadplegen van een aantal onderdelen van het digitale dossier. Dit 
zijn: 

 Diagnoses 

 Allergie-informatie 

 Uitslagen van het Klinisch Chemisch Lab, Medische Microbiologie, Pathologie 

 Radiologieverslagen 

 Specialistenbrieven en andere brieven 
7. Registratie en weergave van meetwaarden: Tonen van geregistreerde meetwaarden (in tekst of 

numeriek)  overzichtelijk in duidelijke tabellen of grafieken. Daarnaast kunnen metingen (in bijv. 
vragenlijsten) worden geregistreerd door patiënten vanuit huis. Ook kunnen registraties zoals bijv. 
temperatuur, pols of bloeddruk op een PDA (personal digital assistent) of I-pad worden geregistreerd 
bijv. op de verpleegafdelingen binnen het ziekenhuis. Deze meetwaarden worden vervolgens weer 
ingeladen in het elektronisch verpleegkundig dossier. 

8. Digitaal medicatieoverzicht: Tonen van een de voorgeschreven medicatie in het Catharina ziekenhuis 
per patiënt (poliklinisch/klinisch). 
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Alleen voor externe zorgverleners (huisarts en verwijzend specialist uit een ander ziekenhuis) 

9. Overzicht opnamen: Een overzicht van alle actieve klinische opnames van alle patiënten. Per patiënt is 
ook een overzicht van alle historische, actieve en geplande opnames beschikbaar . 

10. Orderfunctionaliteit: Aanbieden van orderfunctionaliteit uit EZIS in vereenvoudigde vorm in een 
webportaal (bijvoorbeeld voor lab- of radiologie). 
 

Overig 

11. Koppeling met Zorgdomein: Onderdeel van het webportaal is ook een koppeling tussen Zorgdomein en 
EZIS, waardoor de verwijsbrieven van de huisarts uit Zorgdomein niet langer handmatig gekopieerd en 
geplakt hoeven te worden in EZIS uit een email, maar rechtstreeks beschikbaar zijn in het 
patiëntendossier. 

12.  
Opmerking: Chipsoft heeft aangegeven de functionaliteit Webforum (een online platform voor 

communicatie tussen bijvoorbeeld patiënten) niet langer aangeboden wordt. Deze functionaliteit is nog wel 

genoemd in de interviews. 

6.2 Verschil tussen CS-Zorgportaal en de algemene website  

CS-Zorgportaal is, net als de algemene website van het Catharina, ontworpen om informatie bij elkaar te 

brengen voor een groep gebruikers en aan te bieden via internet. Het verschil tussen CS-Zorgportaal en de 

algemene website is echter, dat je op CS-Zorgportaal alleen toegang krijgt, wanneer (1) je hiervoor een 

account hebt gekregen door de aanbieder (bijv. het Catharina ziekenhuis) en (2) je ingelogd bent met jouw 

unieke gebruikersnaam. De wijze waarop ingelogd wordt op CS-Zorgportaal, bijvoorbeeld via een 

zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord, of via DigiD1, is afhankelijk van de beveiligingseisen, die 

gesteld worden door de overheid en het ziekenhuis. 

Omdat CS-Zorgportaal patiëntspecifieke services en informatie aanbiedt, zoals inzage in het dossier, een 

afspraak maken of annuleren, is toegang via een beveiligde webomgeving noodzakelijk (account en 

inloggen nodig). Er zijn ook andere leveranciers die een dergelijke beveiligde webomgeving kunnen 

aanbieden. Omdat het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van het Catharina van Chipsoft is (EZIS), is 

echter besloten om dit vooronderzoek te beperken tot de beveiligde webomgeving van CS-Zorgportaal. 

Integratie van CS-Zorgportaal met de algemene website is nodig. De gewenste integratie is dat de website 

van het Catharina ziekenhuis zal bestaan uit een onderdeel met algemene informatie (van de algemene 

website), en een onderdeel met patiëntspecifieke informatie uit CS-Zorgportaal met een beveiligde toegang 

(inloggen noodzakelijk). De technische inrichting hiervan zal nog uitgewerkt moeten worden, dit is niet 

gespecificeerd in dit vooronderzoek. 

6.3 Verschil tussen CS-Zorgportaal en de berichtendienst 

De huisartsen, die aangesloten zijn op de OZIS-ring in de regio, ontvangen de digitale opname-, 

ontslagberichten, labwaarden en brieven (de zogenaamde Edifact-berichten) vanuit het Catharina 

ziekenhuis rechtstreeks in hun eigen Huisartsen Informatie Systeem (HIS). 

 

                                                             
1
 DigiD lijkt de standaard te gaan worden voor toegang tot webportalen met zorggerelateerde informatie en wordt bijvoorbeeld al 

gebruikt door Zorgportaal Rijnmond. 
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In sommige andere ziekenhuizen, zie hoofdstuk 7, is ervoor gekozen om deze informatie niet naar de 

huisarts te versturen via een bericht, maar om deze informatie aan te bieden in een beveiligde 

webomgeving (waar een account voor nodig is en een inlognaam en wachtwoord). Een nadeel van het 

aanbieden van deze informatie via een beveiligde webomgeving is voor de huisarts dat hij/zij moet inloggen 

op de webomgeving om deze informatie in te zien. Wanneer deze informatie via een bericht verstuurd 

wordt, ontvangt de huisarts deze informatie rechtstreeks in het HIS en hoeft niet in te loggen.



Vooronderzoek naar een webportaal in het Catharina ziekenhuis          

  van 53 

Definitieve versie 

12 

 

7 HUIDIGE SITUATIE WEBPORTALEN IN NEDERLAND 

Webportalen voor patiënten 

Een aantal ziekenhuizen in Nederland biedt al webportalen aan voor patiënten. Helaas is niet bekend welk 

percentage van de ziekenhuizen dit is. De inschatting is dat het percentage ziekenhuizen met een 

webportaal zeker niet groter is dan het percentage ziekenhuis met een EPD. Dit werd in 2010 geschat als 

niet meer dan een kwart van de ziekenhuizen [2].  

In de regio Eindhoven gaan de huisartsen van de SGE (Stichting Gezondheidscentra Eindhoven) op korte 

termijn een webportaal aanbieden met functionaliteiten zoals inzage in dossier, afspraak maken, e-consult 

en digitale formulieren. Het MMC heeft een aantal functionaliteiten van het webportaal van Chipsoft 

aangeschaft en voor zover bekend zal dit op korte termijn uitgerold gaan worden.  

Een overzicht van de functionaliteiten, die een aantal ziekenhuizen (Medisch Centrum Haaglanden, UMCU, 

Flevoziekenhuis, Langelandziekenhuis) aanbieden aan patiënten via het webportaal, is weergegeven in de 

tabel op de volgende pagina. Opgemerkt wordt dat in dit overzicht alleen wordt ingegaan op de 

functionaliteiten die deze webportalen aanbieden en niet door welke leveranciers deze aangeboden 

worden.  

Opvallend is dat de keuze die ziekenhuizen gemaakt hebben in functionaliteiten varieert van alleen inzage 

en toevoegen van medische gegevens (Medisch Centrum Haaglanden) tot alleen het plannen van 

afspraken. Het UMCU biedt een groot scala aan functionaliteiten aan. Deze functionaliteiten zijn echter nog 

niet voor alle patiënten beschikbaar, maar voor een deel van de patiënten [3]. Opgemerkt wordt verder dat 

het Radboud ook recent een webportaal geïmplementeerd waarbij patiënten hun dossier kunnen inzien, 

zie ref [5].  

Webportalen voor huisartsen 

Verscheidene ziekenhuizen bieden huisartsen toegang tot informatie in het Elektronisch Patiënten Dossier 

(EPD), zoals het Spaarne ziekenhuis, Ziekenhuis Amstelland, Academisch ziekenhuis Maastricht en het 

Bernhoven ziekenhuis. De functionaliteiten die aan huisartsen worden aangeboden zijn voornamelijk: 

inzage in uitslagen en correspondentie en de mogelijkheid tot volgen van patiënten (ontslag, 

opname,afspraken). Het Catharina ziekenhuis stuurt deze gegevens op het moment naar de huisarts via 

Edifact-berichten, die de huisarts in zijn HIS ontvangt.  Het Spaarne ziekenhuis biedt daarnaast de 

mogelijkheid aan huisartsen om te zoeken in medische databanken op onderwerpen of documenten en 

gegevens uit te wisselen tussen huisartsen onderling via een beveiligde mailserver.  



Functionaliteit UMCU Flevoziekenhuis Medisch Centrum Haaglanden Langelandziekenhuis 

Dossierinzage  Persoonlijke gegevens 

 Gegevens van bij de 
patiënt betrokken 
hulpverleners 

 Medicatie en 
medicatiegeschiedenis 

 Laboratoriumuitslagen 

 Afspraken 
 

 Persoonlijk dossier 
arts 

 Brieven naar 
huisarts 

 Onderzoeksuitslagen 

 Röntgenfoto’s 
 

 Alle medische gegevens uit alle 
informatiesystemen uit het 
ziekenhuis 

 brieven van specialisten aan 
huisarts 

 labuitslagen 

 onderzoeksverslagen 

 röntgenfoto’s 

 pathologie 

 ECG 

 (OK-)verslagen 
 

Nabije toekomst inzage: 

 Labuitslagen 

 Radiologie-uitslagen 
 

Afspraken maken 

 

Ja Ja,met digitale 

vragenboom om juiste 

specialist te vinden 

Nee  Via een digitale vragenboom 

 Medische informatie voor de 
patiënt gerelateerd aan de 
afspraak 

Herhaalrecepten 

aanvragen 

Ja Nee Nee Nee 

Vragenlijsten Ja Ja, invullen 

anamneseformulier 

Nee Nee 

E-consult Ja Nee Nee Nee 

Dagboek Ja Nee Nee Nee 

Overig - Mogelijkheid tot 

herinnerings-sms voor 

afspraak of jaarlijkse 

controle 

 Eigen documenten en allergieën 
toevoegen 

 Zelf samenvatting maken van 
gezondheidsgeschiedenis 

 Zelf andere artsen toegang 
geven 

- 
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8 AANPAK INVENTARISATIE 

8.1 Beschrijving werkwijze 

Aan de hand van een aantal vragen (zie bijlage I) zijn de verschillende belanghebbenden geïnterviewd over 

de gewenste functionaliteiten van een webportaal en de verwachte voordelen. In de tabel op de volgende 

pagina is een overzicht gegeven van de mensen, die geïnterviewd zijn. 

Interne belanghebbenden 

In het Catharina ziekenhuis zijn medewerkers van een aantal poliklinieken, verpleegafdelingen en 

ondersteunende afdelingen geïnterviewd. Zowel medewerkers van het secretariaat, specialisten, 

verpleegkundigen en managers zijn benaderd.  

Gezien de beperkte tijd voor dit project, was het niet mogelijk om alle specialismen te benaderen. Er is een 

keuze gemaakt in de specialismen in overleg met de opdrachtgevers. Gekozen is om zowel schouwende als 

snijdende specialismen te benaderen. Daarnaast is de anesthesie benaderd vanwege hun ervaring met het 

preoperatieve screeningsformulier, en de poli interne en poli urologie & oogheelkunde ivm hun onderzoek 

naar het terugdringen van de no-shows. Verder zijn ook het klinisch chemisch lab, de ziekenhuisapotheek, 

de transferafdeling en de patiëntenadministratie benaderd. Een aantal stafafdelingen is benaderd, 

vanwege hun kennis op het gebied van patiëntencontact, kwaliteit en veiligheid, en marketing. 

Externe belanghebbenden 

Om de wensen van zorgverleners buiten het ziekenhuis te inventariseren is de HaCa (Stichting Huisartsen 

Catharina-ziekenhuis2 ) benaderd en twee huisartsen. De cliëntenraad is gesproken voor de wensen van de 

patiënten. De poliklinische apotheek is gesproken om zicht te krijgen op de wensen van openbare 

apotheken. 

Doorverwijzend specialisten van andere ziekenhuizen en ontvangende zorginstellingen, zoals de 

verpleeghuiszorg, revalidatie, etc. zijn niet gesproken tijdens deze inventarisatie. Er is gekozen om eerst te 

inventariseren of er belangrijke wensen vanuit het Catharina ziekenhuis zijn om informatie met deze groep 

uit te wisselen via een webportaal. Mocht dit het geval zijn, dan kan in 2e instantie besloten worden om de 

wensen van deze groep toch nader te specificeren en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van CS-

Zorgportaal hiervoor. Dit webportaal is gebouwd voor uitwisseling met huisartsen, patiënten en interne 

zorgverleners, en (nog) niet voor uitwisseling met doorverwijzend specialisten of ontvangende 

zorginstellingen, zoals de verpleeghuiszorg. 

In het overzicht op de volgende pagina is weergegeven wie geïnterviewd is.

                                                             
2 Het doel van HaCa is het stimuleren en optimaliseren van de samenwerking tussen huisartsen en de medisch specialisten van het Catharina 

Ziekenhuis, welke zou moeten leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening aan de patiënt. 
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Interne belanghebbenden 

Afdeling Wie 

Poli Cardiologie Dennis van Veghel,Jacques Koolen 

Poli Cardio Thoracale Chirurgie Lillyanne Peeters 

Poli Chirurgie, Orthopedie en 

Fysiotherapie 

Gerard Kiebert, Frans Smulders 

Poli Longziekten Paul Jaegers, Marion Teunissen-Goumans, Walter Litsenburg, Ben 

van den Borne 

Poli Anesthesie 

 

Karel Theunissen, Floor Haak, Lizzie Strijbosch, Romy Deckert, 

Marie-Louise den Engelsman, Hans van Suijlekom 

Poli Interne Marc Schonck, Marie-Claire Maille, Ilona van den Hil 

Poli Urologie Oogheelkunde Nicole Mols 

Verpleegafdeling Longziekten Mark Seesink, Lisette van Meer  

Verpleegafdeling Orthopedie Joost Boerenkamp 

Ziekenhuisapotheek Maaike Mestrom 

Klinisch Chemisch lab Volkher Scharnhorst 

Afd Kwaliteit en Veiligheid Leonie Claes 

Marketing en Communicatie Krijn Wieland , Taco Schafer 

Transferafdeling Ada Janson, Annet Donkers, Leontine van Eijk 

Patiëntenadministratie Ron Huijs 

 

Externe belanghebbenden 

Wat Wie 

HaCa Hennie van Bavel 

Huisartsen Han-Paul Spiers,Wim van der Minne 

Cliëntenraad Huig Schipper,  Ingeborg van de Pas 

Poliklinische apotheek Maarten de Greef 
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8.2 Resultaten 

Er is in de bespreking van de resultaten onderscheid gemaakt tussen de volgende groepen gebruikers: 

 Interne gebruikers 
o Poliklinieken 
o Verpleegafdelingen 

 Externe gebruikers 
o Huisartsen en openbare apothekers 
o Patiënten 

 

De reden hiervoor is dat de wensen van deze groepen gebruikers aanzienlijk verschillen. De wensen van 

deze groepen worden in aparte paragrafen behandeld.  

Bespreking functionaliteiten 

Om de wenselijkheid van een functionaliteit te beoordelen is per groep gebruikers aangegeven voor elk van 

de mogelijke functionaliteiten: 

- waarom deze functionaliteit gewenst is: onderscheid is gemaakt in kwantitatieve redenen (aangegeven 
met €)  en kwalitatieve redenen (aangegeven met ☼)  

- of er ook bezwaren zijn tegen het gebruik van een bepaalde functionaliteit en welke dit zijn 
- of deze functionaliteit ingezet kan worden voor bestaande programma’s zoals Gestroomlijnd Werken, 

of Gastvrijheid of bij bestaande ontwikkelingen in de zorg. 
- Inschatting van de impact: de grootte van de groep gebruikers, die voordeel van deze functionaliteit 

ondervindt en/of het aantal afdelingen waarvoor de functionaliteit ingezet kan worden. 
 

Daarnaast is per functionaliteit aangegeven: 

- wat de aangegeven randvoorwaarden (functionele en procesmatige) zijn waarmee rekening gehouden 
moet worden 

- of het CS-Zorgportaal deze functionaliteit al standaard levert, of eventueel aanvullende ontwikkeling in 
samenspraak met de leverancier nodig is 

 

Samenvatting per groep gebruikers 

Verder is per groep gebruikers een samenvatting gemaakt welke functionaliteiten bij hen de hoogste 

(meest gewenst) en laagste prioriteit (minst gewenste) hebben en wat het draagvlak is voor aanschaf van 

CS-Zorgportaal. Deze samenvatting geeft de mening weer van de geïnterviewde gebruikers.  
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9 GEWENSTE FUNCTIONALITEITEN DOOR DE INTERNE GEBRUIKERS: POLIKLINIEKEN 

9.1 Inventarisatie gewenste functionaliteiten 

1. Digitaal beheer NAW-gegevens 

Vraag 

 

Antwoord 

Waarom gewenst 

 

☼ Patiëntvriendelijker, wanneer de patiënt thuis zijn gegevens kan beheren. Wanneer 

de patiënt een afspraak bij de poli maakt en zijn NAW-gegevens aanpast hoeft zij/hij 

niet langer langs te lopen bij de centrale patiëntenadministratie hiervoor. 

☼ Wanneer sms-alerts of emails voorafgaand aan afspraken naar patiënten verstuurd 

gaan worden als standaard service om het aantal no-shows te verlagen, is het van 

belang dat het mobiele nummer en/of emailadres actueel is. Dit biedt een 

laagdrempelige ondersteuning voor het actueel houden van NAW-gegevens aan de 

patiënt. 

Bezwaren Niet bekend 

Aansluiting bij bestaande 

projecten? 

Niet bekend 

Impact Deze functionaliteit voor alle patiënten aangeboden worden. Het voordeel van deze 

functionaliteit is voor patiënt: Patiëntvriendelijker beheer van NAW-gegegevens.  

Functionele en 

procesmatige 

randvoorwaarden 

Een controle van de identiteit van de patiënt door een medewerker van het ziekenhuis 

blijft nodigt. 

Extra ontwikkeling 

nodig? 

Nee 

 

2. Digitale agenda 

Vraag Antwoord 

Waarom gewenst 

 

€  Wanneer patiënten digitaal hun afspraak kunnen wijzigen of annuleren ipv hiervoor 

hoeft te bellen, kan het aantal no-shows dalen.  

☼ Patiëntvriendelijker, wanneer de patiënt dit thuis kan doen. 

☼ Telefonische bereikbaarheid naar secretariaat neemt toe, doordat het aantal 

telefoontjes over het plannen van een afspraak afneemt. 
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Vraag Antwoord 

Bezwaren 

 

Niet alle type afspraken zijn geschikt om door de patiënt in te laten plannen. 

Afspraken, die niet door de patiënt digitaal gepland kunnen worden zijn bijv. 

afspraken waarbij extra voorbereiding door de patiënt mogelijk nodig is (bijv. tijdelijke 

aanpassing medicatie) of de patiënt gescreend moet worden of hij/zij voldoet aan de 

criteria (bijv. bariatrie) . Ervaringen uit het Langeland ziekenhuis leren dat ongeveer 

20% van alle afspraken in het ziekenhuis digitaal gepland kunnen worden.  

Voorbeelden van afspraken waarvoor deze functionaliteit gebruikt kan worden (die 

genoemd zijn tijdens de interviews) zijn bijvoorbeeld de afspraken voor nieuwe en 

controle patiënten van de poli pijnbestrijding, of bij de poli longziekten voor afspraken 

binnen de patiëntenstromen astmadiagnostiek, slaap en COPD. 

Niet alle digitale agenda’s van alle poli’s zijn al zodanig georganiseerd, dat deze 

functionaliteit op korte termijn aangeboden kan worden aan de patiënt. 

Aansluiting bij bestaande 

projecten? 

Programma “Gestroomlijnd werken” en project “terugdringen aantal no-shows” 

Impact Ervaringen uit het Langeland ziekenhuis leren dat ongeveer 20% van alle afspraken in 

het ziekenhuis digitaal gepland kunnen worden, wanneer deze functionaliteit 

ziekenhuisbreed uitgerold wordt. 
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Vraag Antwoord 

Functionele en 

procesmatige 

randvoorwaarden 

 

De afspraken, voor verschillende typen problemen (bijv. heup, knie), moeten aan de 

agenda’s van de juiste specialist (bijv. juiste orthopeed) gekoppeld zijn 

Het aantal afspraakplekken per type probleem kan gespecificeerd worden (om te 

voorkomen dat er een verkeerde verdeling komt tussen het aantal afspraken (tussen 

bijv. heup en knie). 

De aangeboden afspraakplekken kunnen aangepast worden, wanneer de wachttijd 

voor een afspraak te lang wordt, of de patiënt wordt dan de mogelijkheid geboden om 

te bellen voor een afspraak 

Een beperkte tijdshorizon kan ingesteld worden, voor hoever de patiënt vooruit kan 

plannen. Bijv. de controle-afspraken voor over 1 jaar kunnen nog niet gemaakt 

worden en komen op een wachtlijst en worden pas 3 maanden voor het gewenste 

tijdstip gepland. 

De patiënt goed geïnformeerd wordt via CS-Zorgportaal over onderzoeken, die 

voorafgaand aan bijv. het 1e consult gedaan moeten worden en waar de patiënt zich 

hiervoor moet melden (bijv. bucky-foto’s) 

Verwijzingen van huisarts moeten specifiek genoeg zijn zodat de patiënt weet bij welk 

type consult een afspraak ingepland moet worden (nu vraagt de doktersassistente dit 

uit). Wanneer een huisarts een verwijzing doet via Zorgdomein, moet de patiënt met 

het ZD-nummer (Zorgdomein-nummer) een afspraak kunnen maken voor het juiste 

type consult in het webportaal 

Wanneer een patiënt, die onder behandeling is bij het CZE een afspraak annuleert en 

geen nieuwe afspraak maakt, is het gewenst dat een (digitaal) seintje gegeven kan 

worden aan de doktersassistente of zorgverlener, om de patiënt bijvoorbeeld na te 

bellen, of een aantekening te maken in het dossier. Dit is van belang om controle te 

houden of de patiënt de behandeling blijft volgen. 

Extra ontwikkeling 

nodig? 

In het ziekenhuis zullen alle digitale agenda’s van alle poli’s zodanig georganiseerd 

moeten worden dat dit mogelijk is. 
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3. Digitale vragenlijsten 

Vraag Antwoord 

Waarom gewenst 

 

€ Minder administratieve handelingen door vervanging papieren vragenformulier 

zoals versturen vragenformulier, overtypen antwoorden vanuit papieren 

vragenformulier in EZIS etc. 

☼  Patiëntvriendelijker, wanneer de patiënt thuis een vragenformulier kan invullen. 

☼ Betere voorbereiding door zorgverlener voorafgaand aan het consult is mogelijk 

(wanneer de vragenlijst vooraf ingezien kan worden) voor anamnesevragenformulier 

en meer tijd voor de patiënt tijdens het consult, wanneer de digitale vragenlijst niet 

tijdens het consult ingetypt hoeft te worden 

☼ Kan gebruikt worden voor het veilig aanvragen van digitale herhaalrecepten bij 

bijvoorbeeld Interne Geneeskunde. Deze herhaalrecepten worden nu telefonisch 

aangevraagd, wat erg veel tijd kost. De verwachting is dat de telefonische 

bereikbaarheid van deze poli verbeterd wanneer herhaalrecepten ook digitaal 

aangevraagd kunnen worden. 

☼ Eenvoudiger uitvoeren van statische analyses op digitaal ingevulde vragenlijsten ipv 

papieren vragenlijsten, bijvoorbeeld voor bepaling van outcome-indicatoren 

Een aantal voorbeelden van toepassingen: 

Bij Cardiochirurgie krijgen op het moment 10.000 patiënten  een vragenlijst voor 

bepaling outcome-indicatoren op papier. Bij Cardiologie wordt dit proces nu ingericht 

en zullen ong 20.000 patiënten deze vragenlijst ontvangen.  

Voor patiënten van bariatrische chirurgie worden nu 800 -1000 vragenlijsten per jaar 

op papier verstuurd. 

Op de poli pijnbestrijding krijgen nieuwe patiënten nu een papieren vragenlijst 

thuisgestuurd en worden gevraagd om een half uur voor het consult te komen, om de 

vragenlijst in de computer te zetten.  

Vragenformulier voor screening van patiënten op MRSA. 

De wens is om dit al deze formulieren via een webportaal digitaal aan te bieden, zodat 

de patiënt dit thuis kan invullen. 

Bezwaren Niet bekend 

Aansluiting bij bestaande 

projecten? 

 

Programma “ Gestroomlijnd werken”.  

De verwachting is daarnaast dat op termijn ziekenhuizen steeds meer afgerekend 

gaan worden door de zorg -verzekeraar op outcome indicatoren. Digitale vragenlijsten 

kunnen ingezet worden om deze op een minder administratief kostbare manier te 

bepalen. 
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Vraag Antwoord 

Impact Elk specialisme maakt gebruik van papieren vragenformulieren voor patiënten, en 

deze functionaliteit is daarom ziekenhuisbreed inzetbaar. 

Functionele en 

procesmatige 

randvoorwaarden 

 

De gegevens uit het digitale vragenformulier dienen door een zorgverlener 

geverifieerd te worden met de patiënt, om te controleren op juistheid. 

Via de module MWM2 (die Santeon-breed aangeschaft is), kunnen vragenlijsten 

gemaakt worden en aangeboden worden op verschillende wijzen (ook digitaal). Deze 

onderzoeken worden begeleid door de afdeling Kwaliteit en Veiligheid. Daarnaast 

worden ook een aantal formulieren via de algemene website aangeboden. Voorstel is 

dat patiëntvragenformulieren onderdeel dienen te zijn van CS-Zorgportaal wanneer ze 

relevant zijn voor de behandeling en informatie toevoegen in het patiëntendossier. 

Alle andere vragenformulieren (CQ-index, MWM2, aanvraag om algemene informatie) 

dienen via de algemene website of via de andere bekende routes aan de patiënt 

aangeboden te worden. 

De vragen in de digitale vragenlijst moeten voor de patiënt begrijpelijk zijn. 

Er moet afstemming zijn tussen de vragenformulieren van de verschillende 

specialismen om te voorkomen dat een patiënt vele keren dezelfde vraag moet 

invullen.  

Extra ontwikkeling 

nodig? 

Niet bekend 

 

4. Digitale voorlichting 

Vraag Antwoord 

Waarom gewenst 

 

☼ Patiëntvriendelijker: ipv dat de patiënt moet zoeken op de algemene website naar 

de folders, die van toepassing op hem/haar zijn, kunnen de specifieke folders, die voor 

hem/haar van toepassing zijn, klaargezet worden in het webportaal. Digitale folders 

kunnen al tijdens het consult door de specialist met de patiënt besproken worden, 

door het aanklikken van de folder in EZIS en in het webportaal van de patiënt te 

plaatsen.  

☼ Wanneer de papieren folder kwijt is, kan de digitale folder geraadpleegd worden, 

ook vanuit het buitenland. 

€ Ipv van een brief met het informatiemateriaal ter voorbereiding van het 

consult/behandeling kan de patiënt een email gestuurd worden met de link naar de 

digitale folders. 

€ Voor de huisarts: Bij digitale verwijzingen naar het Catharina door de huisarts vanuit 

Zorgdomein, hoeft de huisarts de folder voor de patiënt niet langer te printen uit 

Zorgdomein, maar kan de patiënt ook verwezen worden naar de digitale folder op het 

webportaal van het Catharina. 



Vooronderzoek naar een webportaal in het Catharina ziekenhuis          

Definitieve versie  van 53 22 

Vraag Antwoord 

Bezwaren 

 

De patiënt moet inloggen op het webportaal om inzage te krijgen in zijn folders. Voor 

toegang tot de folders via de algemene website, is inloggen niet nodig, dit is 

laagdrempeliger. Bij gebruik van de algemene website moet de patiënt echter wel 

zoeken naar de juiste folder, dit hoeft bij gebruik van het webportaal weer niet (daar 

staan de juiste folders klaarzet).  

Aansluiting bij bestaande 

projecten? 

Niet bekend 

Impact Deze functionaliteit is voor elk specialisme inzetbaar. Een afname in papieren folders 

op korte termijn (binnen 1 jaar)  wordt in eerste instantie nog niet verwacht, doordat 

veel patiënten nog weinig gebruik maken van computers. Op lange termijn (2-5 jaar) 

wordt dit wel verwacht en dan levert deze functionaliteit besparingen op (niet meer 

printen folders). 

Functionele en 

procesmatige 

randvoorwaarden 

Aangegeven is dat de folders zowel inzichtelijk moeten blijven via de algemene 

website (laagdrempelig; zonder inlogcode) als het webportaal.  Van belang is dat het 

beheer van de folders van de algemene website en webportaal vanaf dezelfde locatie 

gedaan kan worden. 

Extra ontwikkeling 

nodig? 

Niet bekend 

 

5. E-consult 

Vraag Antwoord 

Waarom gewenst 

 

☼ Nu worden veel vragen van patiënten telefonisch ontvangen door het secretariaat. 

Wanneer de patiënt deze per email verstuurd is de afhandeling van deze vragen door 

het secretariaat beter planbaar, en wordt de telefonische bereikbaarheid van de poli’s 

naar verwachting groter. Daarnaast kunnen de emails, die door het secretariaat 

doorgestuurd worden naar de zorgverlener tussen de spreekuren per email 

afgehandeld worden. 

☼ Vooral het aanvragen van herhaalrecepten leent zich voor een e-consult voor de 

poli’s waar dit vaak aangevraagd wordt (bijv. poli anesthesie en poli interne). Deze 

functionaliteit kan echter ook via een digitaal formulier ingericht worden. 

€  E-consults kunnen ingezet worden ter vervanging van het poliklinische consult voor 

chronische patiënten, voor wie maar 1 consult per jaar vergoed wordt  

☼ Patiëntvriendelijker wanneer de patiënt niet hoeft te bellen tussen 9-5 of een 

telefonisch spreekuur, maar ook een email kan sturen op een willekeurig tijdstip. 

 

Bezwaren Het is lastig om via een email emotie over te brengen. Daarnaast ontbreekt de 

interactie (vraag-antwoord-spel) van een telefonisch consult.  
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Vraag Antwoord 

Aansluiting bij bestaande 

projecten? 

 

Programma “Gestroomlijnd werken”. Programma Gastvrijheid –verbeteren 

telefonische bereikbaarheid. 

Impact In principe zou elke poli gebruik kunnen maken van e-consults om patiënten vragen 

per email te laten stellen.   

Ipv gebruik van een e-consult om de afhandeling van vragen door patiënten beter 

planbaar te maken, kan ook vast telefonisch spreekuur ingericht worden. Dit is bijv. 

gerealiseerd bij de poli anesthesie. 

Functionele en 

procesmatige 

randvoorwaarden 

 

Patiënten moeten niet rechtstreeks een e-consult naar de specialist kunnen sturen, 

om te voorkomen dat de specialist overspoeld wordt met e-consults. De e-consults 

zullen eerst langs het secretariaat moeten gaan voor filtering van de e-consults. 

Tijd moet ingeruimd worden voor de afhandeling van de e-consults.  

Extra ontwikkeling 

nodig? 

Niet bekend 

 
6. Inzage in het digitale dossier door huisarts en patiënt 

Vraag Antwoord 

Waarom gewenst 

 

Niet gewenst behalve voor 

- Inzage door doorverwijzend specialisten,  bijvoorbeeld door specialisten in Weert 
die doorverwijzen voor longkanker . 

- Inzage in de huisarts voor specifieke uitslagen, die nu niet geraadpleegd kunnen 
worden zoals de echo’s in Excelera (Cardiologie) en de longfunctie (Longziekten). 

-  
Aangegeven is dat inzage in een deel van het dossier, bijvoorbeeld de uitslagen voor 

chronische patiënten wel van toegevoegde waarde kan zijn. 

Bezwaren 

 

De huisarts wordt al goed geïnformeerd door de specialist via brieven. Huisartsen 

benaderen daarnaast het ziekenhuis zo goed als nooit voor inzage in het dossier. 

Patiënten hebben nu inzage in het dossier onder begeleiding van de specialist, 

verpleegkundige of bureau Patiëntenbelangen voor uitleg over de inhoud. Het heeft 

geen toegevoegde waarde voor de patiënt om inzage te hebben in zijn eigen dossier 

zonder begeleiding omdat de informatie in het dossier voor hen vaak lastig te 

begrijpen is, behalve voor chronische patiënten. Chronische patiënten kan 

bijvoorbeeld inzage gegeven worden in uitslagen. Zij zullen (over het algemeen) deze 

uitslagen wel juist weten te interpreteren, omdat zij door de jaren heen kennis 

verkregen hebben van hun ziekte. 

Aansluiting bij bestaande 

projecten? 

Niet bekend 
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Vraag Antwoord 

Impact Niet geïnventariseerd 

Functionele en 

procesmatige 

randvoorwaarden 

Mbt inzage door huisarts in specifieke uitslagen (bijv. longfunctie) betekent dit dat de 

huisarts bereid moet zijn om in te loggen op het webportaal van het Catharina 

ziekenhuis voor deze uitslag. 

Extra ontwikkeling 

nodig? 

Niet bekend 

Opmerking Per jaar wordt door ongeveer 1500 patiënten ( in 2011 1489) een kopie van het 

patiënten dossier opgevraagd.  Dit is slechts een klein deel van de patiënten die het 

ziekenhuis elk jaar bezoekt (gegeven dat er bijvoorbeeld 155.616 eerste 

polikliniekbezoeken waren in 2010). Veelvoorkomende redenen van aanvragen zijn 

second opinion, verwijzing, verhuizing, klachten, en omdat patiënten het zelf graag 

willen inzien of hebben.  

Voor verwijzingen en second opinions kan inzage in het dossier via het webportaal een 

oplossing bieden (zie Waarom gewenst). Voor patiënten, die het graag willen inzien of 

hebben, kan toegang tot het eigen dossier via het webportaal een oplossing bieden, 

zie ook hoofdstuk 11 Gewenste functionaliteiten door externe gebruikers: patiënten. 

 

7. Registratie en weergave van meetwaarden 

Vraag Antwoord 

Waarom gewenst 

 

Registratie meetwaarden door patiënt voor:   

☼  Beter inzicht in de gezondheidstoestand van de patiënt, tussen consulten door, 

waardoor eerder ingegrepen kan worden, indien nodig. 

☼ Waarden hoeven niet langer telefonisch doorgegeven worden of metingen 

opgestuurd (bijv. voor slaaponderzoek) 

☼ Daarnaast bestaat de wens om deze functionaliteit in te zetten voor telemonitoring 

van chronische patiënten bijvoorbeeld voor hartfalen en COPD patiënten. 

Aansluiting bij bestaande 

projecten? 

 

Mbt de vraag voor de inzet van het webportaal voor telemonitoring: Steeds meer 

ziekenhuizen zijn bezig met het testen van de toegevoegde waarde van 

telemonitoring. In het Catharina wordt door de poli Hartfalen meegedaan aan een 

pilot met CardioConsult. Daarnaast heeft de zorgverzekeraar een stap gedaan voor het 

inrichten van de vergoeding voor telemonitoring voor hartfalen en diabetes, zie ref. 

[4].  

Impact Vanuit een aantal gespecialiseerd verpleegkundigen is gevraagd om de functionaliteit 

telemonitoring voor chronische patiënten . Verwacht wordt dat in de toekomst 

telemonitoring steeds meer ingezet gaat worden voor de behandeling voor chronische 

patiënten. 
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Vraag Antwoord 

Functionele en 

procesmatige 

randvoorwaarden 

 Extra tijd moet worden vrijgemaakt  door zorgverleners in het zorgproces voor het 

reageren op ingevoerde meetwaarden en dit moet ingericht worden in het 

zorgproces. 

Extra ontwikkeling 

nodig? 

 

Het webportaal van Chipsoft biedt nu alleen de mogelijkheid om meetwaarden in te 

voeren. Het koppelen van apparatuur voor het doorgeven van meetwaarden en bijv. 

het instellen van grenswaarden met automatische waarschuwingen aan de 

zorgverlener voor telemonitoring dient verder ontwikkeld te worden met Chipsoft en 

de afdeling ICMT, indien gewenst. 

 

8. Digitaal medicatieoverzicht 

Vraag Antwoord 

Waarom gewenst 

 

Hier is geen vraag naar. Zowel door de patiënt als door de huisarts wordt zelden tot 

nooit om een medicatieoverzicht gevraagd waarin de medicatie staat die 

voorgeschreven wordt door het Catharina. De huisarts en patiënt willen vooral inzicht 

in het actuele medicatieoverzicht. Dit levert de openbare apotheek. 

Bezwaren Zie bovenstaande 

Aansluiting bij bestaande 

projecten? 

 

Binnen het project PROMO vindt afstemming plaats over de inhoud van het 

ontslagmedicatieoverzicht in de regio. 

De OZIS-ring in de regio is ingericht voor de regionale uitwisseling van gegevens over 

de verstrekte medicatie. Hierop zijn de huisartsen, openbare apotheken en 

ziekenhuizen in de regio voor een groot deel aangesloten.  Op de lange termijn zullen 

deze gegevens zoals het ontslagmedicatieoverzicht via de landelijke infrastructuur van 

het LSP (Landelijk Schakelpunt) uitgewisseld gaan worden. Er is een workshop 

gehouden in april (RHECO) over hoe dit vorm gegeven moet worden in de regio.   

Impact Nvt 

Functionele en 

procesmatige 

randvoorwaarden 

Nvt 

Extra ontwikkeling 

nodig? 

Nvt 
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9. Orderfunctionaliteit 

Vraag Antwoord 

Waarom gewenst 

 

☼/€ Aanvragen van onderzoeken voor Nucleaire Geneeskunde door externe 

specialisten  kunnen nu alleen nog op papier.  Deze functionaliteit biedt de 

mogelijkheid om dit in de toekomst ook digitaal te gaan doen. Hierdoor zijn aanvragen 

beter leesbaar en de administratieve verwerking gaat naar verwachting sneller. 

☼/€ Gewenst is om grote verpleeghuizen en de GGZ-E het digitaal aanvragen van 

labonderzoeken te kunnen aanbieden, via een portaal op het labinformatiesysteem of 

via het webportaal van Chipsoft. 

☼/€ De externe specialisten verwijzen via een brief, die vaak begeleid gaat met een 

deel van het dossier en beelden. Voorbeelden hiervan zijn aanvragen van second 

opinion bij Chirurgie of doorverwijzen bij Cardiologie. Aangegeven is dat de 

administratieve verwerking hiervan veel tijd kost, dat de informatie niet altijd 

gestructureerd aangeleverd wordt, en dat de gestructureerde digitale versturing van 

deze informatie gewenst is.  

De huisartsen verwijzen via Zorgdomein en voor hen is deze functionaliteit niet van 

toepassing.  

Bezwaren Niet bekend 

Aansluiting bij bestaande 

projecten? 

Aangegeven is door de afdeling Kwaliteit en Veiligheid dat gestructureerd verwijzen 

ook een herkenbaar verbeterpunt is dat komt uit interne audits en calamiteiten 

analyses. 

Impact Voor het digitaal aanvragen van onderzoeken geldt dit alleen voor de afdeling 

Nucleaire Geneeskunde en het Klinisch Chemisch Lab. 

Voor digitaal verwijzen is de inschatting dat  elk specialisme die veel doorverwijzingen 

ontvangt van andere ziekenhuizen, met dit probleem kampt. Dit zijn vooral de 

specialismen die binnen de profileringgebieden van het Catharina vallen (zie 

meerjarenplan) 

Functionele en 

procesmatige 

randvoorwaarden 

Mbt digitaal aanvragen van onderzoeken en voor doorverwijzen betekent dit dat 

externe specialisten bereid moeten zijn om in te loggen op het webportaal van het 

Catharina ziekenhuis. 

Extra ontwikkeling 

nodig? 

 

Voor het digitaal aanvragen van onderzoeken niet. 

Om de orderfunctionaliteit op de gewenste wijze gestructureerd in te richten voor 

externe verwijzers dient inhoudelijke overeenstemming met de externe specialisten te 

zijn, dat zij dit ook willen gaan doen, en welke informatie verstuurd moet worden voor 

verschillende specialismen. Vervolgens kan met Chipsoft  en ICMT overlegd worden 

over de inrichting hiervan in het webportaal. 
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10. Overzicht opnamen 
Er is geen wens van huisartsen hiervoor bekend vanuit de poli’s.  De overige punten in deze paragraaf 

zijn daarom niet behandeld. 

11. Koppeling met Zorgdomein 

Vraag Antwoord 

Waarom gewenst 

 

€  Minder administratieve handelingen doordat de verwijsbrief niet langer handmatig 

gekopieerd moet worden uit een email en geplakt moet worden in EZIS. Dit kost nu 

ong. 5 min per verwijzing. De verwijzing van een huisarts voor een radiologie-

onderzoek of naar een orthopeed is direct inzichtelijk in EZIS. 

Bezwaren Niet bekend. 

Aansluiting bij bestaande 

projecten? 

Programma “Gestroomlijnd werken”. 

Impact Elk specialisme dat doorverwijzingen of aanvragen voor onderzoeken ontvangt via 

Zorgdomein heeft voordeel van deze functionaliteit. 

Functionele en 

procesmatige 

randvoorwaarden 

Niet bekend. 

Extra ontwikkeling 

nodig? 

Niet bekend. 

 

9.2 Samenvatting van de interne gebruikers: poliklinieken 

In de tabel op de volgende pagina is de gewenstheid/prioriteit van de functionaliteiten van Zorgportaal 

weergeven door de geïnterviewde poliklinieken. De prioriteit is afgeleid van de impact en de aangegeven 

prioritering door de geïnterviewden. 
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Prioriteit Functionaliteit Opmerking 

1 Koppeling met 

Zorgdomein 

 

1 Digitale vragenlijsten  

2 Digitaal beheer NAW-

gegevens 

 

2 Digitale agenda  

2 Digitale voorlichting  

2 E-consult  

3 Registratie en weergave 

van meetwaarden 

Vooral de functionaliteit telemonitoring is gewenst.  Deze functionaliteit is 

niet standaard beschikbaar in het webportaal en dient verder ontwikkeld te 

worden met de gespecialiseerd verpleegkundigen, Chipsoft en de afdeling 

ICMT, indien gewenst. 

3 Inzage dossier  Voor externe specialisten, die doorverwijzen naar het Catharina ziekenhuis 

(bijvoorbeeld Weert die doorverwijst voor bijvoorbeeld longkanker), HAP 

binnen Catharina  

Daarnaast voor inzage in specifieke uitslagen voor huisartsen (echo in 

Excelera en longfunctie), die nu niet voor de huisartsen inzichtelijk zijn. 

Verder is de verwachting dat het geen toegevoegde waarde voor de patiënt 

heeft om inzage te hebben in zijn eigen dossier zonder begeleiding omdat 

de informatie in het dossier voor hen vaak lastig te begrijpen is. Alleen voor 

chronische patiënten heeft inzage in uitslagen mogelijk meerwaarde omdat 

zij(over het algemeen) deze uitslagen wel juist weten te interpreteren,  

vanwege de (door de jaren heen) verkregen kennis van hun ziekte. 

3 Orderfunctionaliteit  Vooral gewenst voor: 

- Digitale aanvragen van onderzoeken voor nucleaire geneeskunde door 
externe specialisten 

- Digitale labaanvragen van grote verpleeghuizen en de GGZ-E   
- Digitaal gestructureerd verwijzen door externe specialisten 

bijvoorbeeld voor Cardiologie en second opinions bij Chirurgie. Deze 
functionaliteit is niet standaard beschikbaar in het webportaal en dient 
verder ontwikkeld te worden met de zorgverleners van de specialismen 
(inhoudelijke afstemming), Chipsoft en de afdeling ICMT, indien 
gewenst.  
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De volgende functionaliteiten zijn niet gewenst in het webportaal: 

- Inzage in het digitale dossier door (niet-chronische) patiënt en huisarts 
- Digitaal medicatieoverzicht voor patiënt en huisarts 
- Overzicht opnamen voor huisarts 
- Orderfunctionaliteit voor huisarts 
 

Het draagvlak voor vooral de koppeling met Zorgdomein en de digitale vragenlijsten is erg groot. Bij 

voorkeur wordt hier zsm mee begonnen.
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10 GEWENSTE FUNCTIONALITEITEN DOOR DE INTERNE GEBRUIKERS: 
VERPLEEGAFDELINGEN 

10.1 Inventarisatie gewenste functionaliteiten 

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de verpleegafdelingen weergegeven. Opmerking: De 

functionaliteiten, die niet relevant zijn voor de verpleegafdeling (bijv. koppeling met Zorgdomein) worden 

hier niet genoemd, maar zijn wel in de bespreking van de poliklinieken genoemd in het vorige hoofdstuk. 

1. Digitale agenda  

Vraag Antwoord 

Waarom gewenst 

 

☼ Wanneer nu de patiënt met ontslag gaat, plant de secretaresse op sommige 

verpleegafdelingen de controle-afspraken in. Omdat de patiënt vaak geen agenda bij 

zich heeft tijdens opname, moeten deze controle-afspraken vaak weer verzet worden 

wanneer de patiënt thuis is. Hiervoor belt nu de patiënt naar de verpleegafdeling, 

maar het zou handig zijn als de patiënt dit ook zelf kan via een webportaal kan en niet 

hoeft te bellen. 

☼ Patiëntvriendelijker om digitale verzoeken te  kunnen ontvangen voor belafspraken 

met de specialist van patiënten na ontslag. 

Opmerking: Niet alle verpleegafdelingen plannen de controle-afspraken na ontslag in. 

Bij de verpleegafdeling Orthopedie doet de poli dit. 

Bezwaren Niet bekend. 

Aansluiting bij bestaande 

projecten? 

Niet bekend 

Impact Deze functionaliteit is gewenst door de verpleegafdelingen, die controle-afspraken 

zelf inplannen. Niet geïnventariseerd is hoeveel verpleegafdelingen binnen het 

Catharina dit doen.  

Functionele en 

procesmatige 

randvoorwaarden 

Zie bespreking van deze functionaliteit bij de poliklinieken, paragraaf 9.1. 

 

Extra ontwikkeling 

nodig? 

Niet bekend. 
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2. Digitale vragenlijsten 

Vraag Antwoord 

Waarom gewenst 

 

☼ Patiënten, die gepland opgenomen worden, zouden een anamneseformulier in EZIS 

alvast thuis kunnen invullen, zodat zij beter voorbereid naar het ziekenhuis komen en 

de verpleging ook beter voorbereid is.  

☼  Daarnaast kunnen formulieren voor diagnostisch onderzoek (bijv MRI) op de 

afdeling ingevuld worden tijdens opname. Dit hoeft niet langer op papier, waardoor er 

minder kans is dat het formulier kwijtraakt . 

Bezwaren Niet bekend 

Aansluiting bij bestaande 

projecten? 

Niet bekend 

Impact Het verschilt per verpleegafdeling hoe vaak formulieren door de patiënt moeten 

worden ingevuld. Het opnameformulier zou echter door elke verpleegafdeling 

aangeboden kunnen worden. 

Functionele en 

procesmatige 

randvoorwaarden 

 

Wanneer patiënten tijdens opname formulieren kunnen invullen, moeten zij 

beschikken over een patiëntenmonitor aan het bed. 

De gegevens uit het anamneseformulier ingevuld door de patiënt moeten direct 

inzichtelijk zijn vanuit het anamneseformulier gebruikt door de zorgverlener. 

De ingevulde informatie in het vragenformulier moet wel door een zorgverlener 

geverifieerd worden, om te voorkomen dat er foutieve informatie in staat. 

Extra ontwikkeling 

nodig? 

Niet bekend 

 

3. Digitale voorlichting 

Vraag Antwoord 

Waarom gewenst 

 

☼ Een folder moet nu soms meerdere keren op de verpleegafdeling uitgereikt 

worden, omdat deze kwijtraakt. Wanneer de folder digitaal beschikbaar is, is dit niet 

langer een probleem 

☼ Wanneer de folders digitaal aangeboden worden, kan de patiënt deze folders ook 

alvast voor opname thuis inzien. 

€ Een nadeel van papieren folders is, wanneer er een fout in een folder wordt 

gevonden, alle folders weggegooid moeten worden op alle verschillende locaties waar 

deze folder ligt. Wanneer de folder digitaal is, is een fout eenvoudiger te corrigeren 

(mits alle folders vanuit 1 digitale locatie beheerd en gedistribueerd worden) 
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Vraag Antwoord 

Bezwaren 

 

De digitale folder moet geen vervanging zijn van de papieren folder. Niet alle 

patiënten kunnen met de computer overweg. Op lange termijn is dit naar verwachting 

wel mogelijk. 

Aansluiting bij bestaande 

projecten? 

Niet bekend 

Impact Deze functionaliteit kan op elke verpleegafdeling aangeboden worden ( wanneer een 

patiëntenmonitor aan bed beschikbaar is).  

Functionele en 

procesmatige 

randvoorwaarden 

Om tijdens opname voorlichting te kunnen lezen is een patiëntenmonitor aan bed 

nodig 

 

Extra ontwikkeling 

nodig? 

 

Ook het aanbieden van aanvullend informatiemateriaal over de bijwerkingen van 

nieuw voorgeschreven medicatie aan de patiënt is gewenst. Uit het 

patiëntervaringsonderzoek kwam naar voren dat deze informatievoorziening over de 

bijwerkingen door de arts-assistent en specialist als onvoldoende ervaren wordt.  Een 

mogelijke oplossing hiervoor is dat het standaardformulier dat de apotheek uitdraait 

voor de bijwerkingen van een medicament ook als digitale voorlichting aan de patiënt 

aangeboden wordt. Onderzocht dient nog te worden of dit mogelijk is binnen het 

webportaal van Chipsoft of ontwikkeling nodig is. 

 

4. E-consult:  

Vraag Antwoord 

Waarom gewenst 

 

☼ Ontslagen patiënten kunnen de verpleegafdeling bellen voor vragen. Ipv een 

telefonisch consult, zouden patiënten ook een email kunnen sturen, waardoor ze niet 

meer gebonden zijn aan een vast tijdstip om te bellen en de verpleegkundige of arts-

assistent niet meer op vast tijdstip telefonisch beschikbaar hoeft te zijn. 

Bezwaren Niet bekend 

Aansluiting bij bestaande 

projecten? 

 

Vanaf 1 juni 2011 worden alle patiënten na ontslag telefonisch gebeld door de 

verpleegkundigen. Mogelijk zou dit contact ook per email kunnen gaan. In het kader 

van gastvrijheid wordt op dit moment echter de voorkeur gegeven aan direct 

telefonisch contact.  

Impact Deze functionaliteit zou in principe op elke verpleegafdeling ingericht kunnen worden, 

die telefonisch vragen ontvangt van ontslagen patiënten. De algemene indruk is 

echter dat men met de huidige telefonische werkwijze ook tevreden is.  Daarnaast is 

de vraag of er niet veel wedervragen per email terugkomen, wanneer men email 

gebruikt. Bij telefonisch contact is het mogelijk om meteen een wedervraag te stellen 

op basis op van het ontvangen antwoord. 
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Vraag Antwoord 

Functionele en 

procesmatige 

randvoorwaarden 

Tijd moet ingeruimd worden voor de afhandeling van de e-consults.  

Extra ontwikkeling 

nodig? 

Niet bekend 

 

5. Inzage in het digitale dossier door patiënt 
Deze functionaliteit is niet gewenst vanuit het perspectief van de zorgverleners. Vanuit de patiënt komt 

zelden de vraag bij de zorgverlener om inzage in het dossier, soms wel van de familie. Wanneer deze vraag 

er is, wordt het dossier onder begeleiding van een zorgverlener ingekeken. Inzage in het dossier voor de 

patiënt zonder uitleg van een zorgverlener heeft naar verwachting geen toegevoegde waarde, omdat de 

inhoud voor een patiënt zonder uitleg van een zorgverlener lastig te begrijpen is of vervelender, verkeerd 

geïnterpreteerd wordt. 

Omdat deze functionaliteit niet gewenst is zijn de overige vragen in deze paragraaf niet behandeld. 

6. Registratie en weergave van meetwaarden 

Vraag Antwoord 

Waarom gewenst 

 

☼ Nu worden waarden, zoals de pijnscore door de verpleegkundige uitgevraagd bij de 

patiënt. Wanneer de patiënt de scores zelf digitaal zou kunnen registreren tijdens 

opname, dan heeft dit toegevoegde waarde: (1) patiënt heeft beter inzicht en wordt 

meer betrokken bij zijn behandeling en gezondheidstoestand (2) minder registratielast 

voor de verpleegkundige.  

Bezwaren Niet alle patiënten kunnen deze meetwaarden zelf registreren. 

Aansluiting bij bestaande 

projecten? 

Niet bekend 

Impact Deze functionaliteit zou in principe op elke verpleegafdeling ingericht kunnen worden, 

waar patiëntenscores worden geregistreerd. 

Functionele en 

procesmatige 

randvoorwaarden 

 

Patiëntenmonitor aan bed nodig. 

De score moet door de patiënt zelf te bepalen zijn. 

De ingevoerde waarden dienen geverifieerd te worden met de zorgverlener en de 

patiënt ontvangt automatisch een waarschuwing, wanneer hij/zij de pijnscore niet 

registreert. De accurate registratie van patiëntenscores is ook van belang voor het 

bepalen van de prestatie-indicatoren. 
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Vraag Antwoord 

Extra ontwikkeling 

nodig? 

Niet bekend 

 

7. Digitaal medicatieoverzicht: inzage door patiënt 

Vraag Antwoord 

Waarom gewenst 

 

☼ Betere informering van de patiënt, wanneer tijdens opname inzage is in het 

medicatieoverzicht. 

Opmerking:  Aangegeven is door de verpleegafdeling dat gewenst is dat de patiënt in 

dit medicatieoverzicht ook zelf bijhouden welke medicatie hij/zij genomen heeft 

tijdens opname. Dit heeft als voordeel dat de toediening van de medicatie niet alleen 

door de verpleegkundige maar ook de patiënt zelf gecheckt wordt, en dat de patiënt 

beter geïnformeerd en beter betrokken is bij de medicatie die hij/zij moet nemen. Met 

Chipsoft dient gecheckt te worden of dit laatste ook mogelijk is. Van belang is wel, 

wanneer de patiënt zelf medicatie registreert dat deze gegevens geverifieerd worden 

met een zorgverlener. 

Bezwaren Niet bekend 

Aansluiting bij bestaande 

projecten? 

Programma Medicatieveiligheid (VMS) – dubbelcheck medicatie bij klaarmaken en 

toedienen. 

Impact Deze functionaliteit zou in principe op elke verpleegafdeling ingericht kunnen worden. 

Functionele en 

procesmatige 

randvoorwaarden 

De registratie van toediening van medicatie door de patiënt zelf mag nooit high risk 

medicatie en opiaten betreffen. Wanneer de patiënt zelf de toediening van medicatie 

mag registreren tijdens opname dient ziekenhuisbreed afgesproken te worden welke 

patiëntencategorieën en welke medicatie dit betreft. 

Extra ontwikkeling 

nodig? 

Met Chipsoft dient gecheckt te worden of de patiënt in het opname 

medicatieoverzicht zelf zou kunnen bijhouden of de medicatie genomen is. 

 

Overige punten 

Aangegeven is in de interviews met de verpleegafdeling dat voor de overdracht van de patiënt naar de 

volgende zorginstelling (revalidatie, verpleeghuis, etc.), de volgende aanvullende wensen zijn mbt inzage 

van informatie: 

 Digitaal aanbieden aan de zorginstelling van de verwachte ontslagdatum en benodigde 
voorbereidingen (waaronder benodigde medicatie) door de volgende zorginstelling.  
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Op deze wens wordt teruggekomen in hoofdstuk 12 Gewenste functionaliteiten door de externe 

gebruikers: huisartsen, apotheek en ontvangend zorginstelling 

10.2 Samenvatting van de interne gebruikers: verpleegafdelingen 

Het aanbieden van digitale voorlichting is het meest gewenst door de geïnterviewde verpleegafdelingen. Er 

is een groot draagvlak voor het aanbieden van deze functionaliteit. Hiervoor moet echter wel een 

patiëntenmonitor aan het bed beschikbaar zijn. 

Van de overige functionaliteiten wordt ook de toegevoegde waarde gezien, maar zij hebben minder 

prioriteit. Daarom zijn deze functionaliteiten geprioriteerd met een 2. 

Prioriteit Functionaliteit Opmerking 

1 Digitale voorlichting 

 

Patiëntenmonitor aan bed nodig 

2 Registratie en weergave van 

meetwaarden 

 

2 Inzage in medicatieoverzicht 

 

Bij voorkeur kan de patiënt in dit medicatieoverzicht ook 

zelf bijhouden welke medicatie hij/zij genomen heeft. 

Dit heeft als voordeel dat de toediening van de 

medicatie niet alleen door de verpleegkundige maar ook 

de patiënt zelf gecheckt wordt, en dat de patiënt beter 

geïnformeerd en beter betrokken is bij de medicatie die 

hij/zij moet nemen. Met Chipsoft dient gecheckt te 

worden of dit laatste ook mogelijk is. 

2 Digitale vragenlijsten 

 

Niet op alle verpleegafdelingen worden evenveel 

vragenlijsten ingevuld. Het digitaal aanbieden van het 

opnameformulier is wel voor alle verpleegafdelingen 

van toepassing. 

2 Digitale agenda  

2 E-consult  

 

De volgende functionaliteiten, die voor de verpleegafdeling relevant zijn, zijn niet gewenst in het 

webportaal: 

- Inzage in het digitale dossier door patiënt .
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11 GEWENSTE FUNCTIONALITEITEN DOOR DE EXTERNE GEBRUIKERS: PATIËNTEN 

11.1 Inventarisatie gewenste functionaliteiten 

Veel van de genoemde standpunten van de poliklinieken komen overeen met de standpunten van de 

patiënten. Om te voorkomen dat op twee plaatsen in dit rapport dezelfde informatie wordt weergegeven 

zijn per functionaliteit alleen de aanvullende standpunten genoemd van de patiënten. Verder wordt er 

gerefereerd naar hoofdstuk 9 Gewenste functionaliteiten door de interne gebruikers: poliklinieken. 

Alleen het standpunt van de patiënten ten opzichte van inzage in het dossier verschilt sterk van het 

standpunten van de poliklinieken. Deze functionaliteit is rood omrand in de tabel. 

Functionaliteit Aanvullingen van de patiënten op de uitkomsten van de poliklinieken 

Digitaal beheer 

NAW-gegevens 

Aanvulling op Functionele en procesmatige randvoorwaarden 

De privacy en security van de gegevens moeten gewaarborgd zijn 

Digitale agenda  Aanvulling op Bezwaren? 

Digitale afspraken maken moet geen vervanging zijn van het telefonisch maken van een 

afspraak. Beide mogelijkheden moeten blijven bestaan vooral voor patiënten die niet zo handig 

zijn met de computer.  

Overige aanvullingen: Ook inzicht is gewenst in de controle-afspraken (bijv. over 1 jaar)  die 

nog gepland moeten worden, zodat de patiënt weet welke afspraken hij/zij nog moet plannen. 

Met Chipsoft dient onderzocht te worden in hoeverre dit technisch mogelijk is.  Bij voorkeur 

ontvangt de patiënt ook een herinnering per email of sms 1-2 maanden voor de controle-

afspraak, dat  de patiënt deze afspraak nog moet plannen. (Het versturen van een sms-

reminder is in versie 5.2 van EZIS mogelijk.) 

Digitale 

vragenlijsten 

Aanvulling op Bezwaren? 

Digitale formulieren moeten geen vervanging zijn van papieren formulieren. Beide 

mogelijkheden moeten blijven bestaan vooral voor patiënten die niet zo handig zijn met de 

computer. 

Digitale 

voorlichting 

Aanvulling op Waarom gewenst 

☼ Een nadeel van de papieren folders nu in het Catharina is dat ze niet altijd compleet zijn, 

niet altijd beschikbaar (soms op) en niet altijd te vinden zijn. Wanneer de folders klaargezet 

worden in het webportaal wordt dit probleem opgelost. 

☼ Patiëntvriendelijker: Ipv dat de patiënt moet zoeken op de algemene website naar de 

folders, die van toepassing op hem/haar zijn, kunnen de specifieke folders, die voor hem/haar 

van toepassing zijn, (op maat) klaargezet worden in het webportaal.  

Overige opmerkingen:Wanneer een patiënt een afspraak heeft, is het gewenst dat niet alleen 

de folders mbt behandeling klaar staan, maar ook aanvullende informatie zoals de route naar 

de afspraak en de benodigde voorbereiding, etc. 
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Functionaliteit Aanvullingen van de patiënten op de uitkomsten van de poliklinieken 

E-consult Aanvullingen op Bezwaren? 

Deze functionaliteit heeft een relatief groot afbreukrisico: Wanneer een email verstuurd wordt 

door de patiënt, is het van belang dat deze email ook binnen bepaalde tijd door de 

zorgverlener beantwoord wordt, en dat niet het verkeerde antwoord gegeven wordt.  

Inzage in het 

digitale dossier 

door de patiënt 

Aanvulling op Waarom gewenst 

In tegenstelling tot de poliklinieken en de verpleegafdelingen wordt deze functionaliteit door 

patiënten zeer gewenst. Besproken is dat de zorgverleners verwachten dat deze informatie 

alleen maar meer vragen opwerpt bij de patiënt en hem/haar niet helpt. De reden dat gedacht 

wordt dat inzage in het dossier de patiënt geen extra informatie verschaft is dat het medisch 

dossier bedoeld is voor de communicatie tussen medisch specialisten en vol afkortingen en 

medische termen staat. 

Geconcludeerd werd in het interview dat de vraag om inzage in het medisch dossier met net 

name afstamt uit de vraag om meer inzicht, begrip en transparantie in de behandeling het 

behandelproces. Besproken is welke informatie, de patiënt dit wel geeft. Aangegeven is dat 

inzage in het overzicht van de hoofd- en medebehandelaars in het Catharina-ziekenhuis, de 

diagnoses van de patiënt, het behandelplan, en uitslagen voor de patiënt hiervoor zeer 

gewenst is.  

Aangegeven is door zorgverleners dat inzage voor chronische patiënten wel van toegevoegde 

waarde kan zijn. Chronische patiënten kan bijvoorbeeld inzage gegeven worden in uitslagen. Zij 

zullen (over het algemeen) deze uitslagen wel juist weten te interpreteren, omdat zij door de 

jaren heen kennis verkregen hebben van hun ziekte. 

Registratie en 

weergave van 

meetwaarden 

Aanvulling op Waarom gewenst 

☼ Wanneer waarden, zoals bloeddruk digitaal doorgegeven kunnen worden, ipv dat er gebeld 

moet worden, dan is dit een gewenste verbetering van de service aan patiënten. Ervaring is er 

bijvoorbeeld met de trombosedienst, waarbij de waarden via de smartphone ingevoerd 

worden en het medicatievoorschrift via de smartphone ontvangen wordt en de 

trombosedienst niet langer gebeld hoeft te worden.  Dit wordt ervaren als een zeer goede en 

gewenste service voor vooral de chronische patiënten (bijv. hartfalen, COPD). 

Opgemerkt wordt dat deze service ook ingericht kan worden via de functionaliteiten Digitale 

formulieren en E-consult. 

Digitaal 

medicatieoverzic

ht 

De aanvullingen, die genoemd zijn vanuit de patiënten zijn: 

Gewenst is als patiënt om inzicht te hebben in het actuele medicatieoverzicht en niet slechts in 

de medicatie die het Catharina voorschrijft. Daarom gaat de voorkeur er naar uit dat het 

Catharina meewerkt aan een oplossing die inzage in het actuele medicatieoverzicht voor de 

patiënt realiseert, bijvoorbeeld via het LSP. De vraag is echter op welke termijn deze landelijk 

oplossing gerealiseerd wordt. Zolang dit er niet is, kan inzage in de medicatie van het 

Catharina, een gewenste tijdelijke oplossing zijn. 
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Overige punten: 

Het is zeer gewenst dat de patiënt de gegevens in het medisch dossier via EZIS ook kan aanvullen. 

Bijvoorbeeld met de namen van de behandelaars uit andere ziekenhuizen, of allergieën, donorcodicil, 

reanimatiebeleid etc. 

Patiënten nemen mogelijk niet deel aan het webportaal, wanneer voor hen niet inzichtelijk is dat de 

veiligheid gewaarborgd is. Mogelijke oplossingen hiervoor zijn de website te laten testen en certificeren 

voor de veiligheid en deze certificatie duidelijk herkenbaar te maken in de vorm van een logo op de 

website. 

11.2 Samenvatting van de externe gebruikers: patiënten 

De volgende prioritering van functionaliteiten voor de patiënten is afgeleid van de interviews met de 

cliëntenraad: 

Prioriteit Functionaliteit Opmerking 

1 Beheer en registratie van NAW-

gegevens  

 

1 Digitale agenda  

1 Digitale voorlichting  

1 Digitale vragenlijsten  

1 Inzage in dossier: in ieder geval in 

de behandelaars en de 

hoofdbehandelaar in het 

Catharina, de diagnoses, uitslagen 

en behandelplan.  

 

2 Registratie en weergave van 

meetwaarden 

 

2 E-consult  

 

Niet gewenste functionaliteit van het webportaal: 

 Inzage in het medicatieoverzicht. 
 

Het draagvlak voor een webportaal is groot bij de cliëntenraad. Zij hebben aangegeven dat zij ook graag 

betrokken blijven bij dit project.



Vooronderzoek naar een webportaal in het Catharina ziekenhuis          

Definitieve versie  van 53 39 

 

12 GEWENSTE FUNCTIONALITEITEN DOOR DE EXTERNE GEBRUIKERS: HUISARTSEN, 
APOTHEEK EN ONTVANGEND ZORGINSTELLING 

12.1 Inventarisatie gewenste functionaliteiten 

Huisartsen 

Er is geen vraag vanuit de huisartsen om de beschikking te krijgen over functionaliteiten van het 

webportaal, zoals 

- inzage in het digitale dossier van de patiënt, medicatieoverzicht van het Catharina of een overzicht van 
alle opgenomen patiënten via een webportaal. De huidige berichtgeving via de brieven en de 
Edifactberichten voldoen.  

- Zorgdomein volstaat voor het digitaal verwijzen. 
 

Alleen inzage in de labgegevens kan in sommige gevallen nuttig zijn om bijvoorbeeld te checken voor een 

patiënt of een bepaling eerder is gedaan. De vraag hiervoor komt echter niet heel vaak voor. De huisartsen 

hebben inzage in de labgegevens van DVU via Cyberlab, dit geldt echter niet voor de labgegevens van het 

Catharina. De vraag om labgegevens beschikbaar te stellen is ook ontvangen door het Klinische Chemisch 

Lab van het Catharina. 

Deze toegang kan via het webportaal gerealiseerd worden, via een specifieke toegang op het LIMS (Lab 

Informatie Management Systeem) of via een oplossing, die gerealiseerd wordt voor de openbare 

apotheken in de regio, zie onderstaande paragraaf. De voorkeur van de huisartsen en de poliklinische 

apotheek gaat uit naar een oplossing voor uitwisseling van informatie via OZIS of, op de lange termijn, via 

het LSP. De reden hiervoor is dat berichtgeving via OZIS of het LSP rechtstreeks in het HIS (of AIS) kan 

worden ontvangen, terwijl een webportaal actief benaderd moet worden. 

Openbare apotheek 

De poliklinische apotheek is gesproken om zicht te krijgen op de wensen van openbare apotheken.Vanuit 

de apotheek bestaat alleen de vraag om inzage in te krijgen in: 

 de labgegevens ( zoals nierfunctie, kaliumwaarde, INR, etc.), die relevant zijn voor de medicatie 
 

Vanuit de regio is voor deze vraag een project opgestart. Afhankelijk van de uitkomsten van dit regionaal 

project, kan besloten worden of het webportaal moet worden gebruikt voor inzage van labgegegevens. De 

voorkeur gaat echter uit naar uitwisseling via OZIS of LSP, zie bovenstaande paragraaf. 

Inzage in het medicatieoverzicht wordt weinig informatief gevonden, omdat dit alleen de medicatie toont 

die door het Catharina is voorgeschreven en niet de actuele medicatie van de patiënt. Voor beantwoording 

van inhoudelijke vragen waarom bepaalde medicatie is voorgeschreven of gestopt blijft telefonisch overleg 

met de specialist nodig.  

Het ontslagmedicatieoverzicht wordt al op papier ontvangen en deze methode wordt als voldoende 

ervaren. Wel vindt nadere afstemming over de inhoud van het ontslagmedicatieoverzicht in de regio plaats 

in het project  PROMO. 
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Transfer naar de volgende zorginstelling 

De transferafdeling en de verpleegafdelingen zijn gesproken over de wensen aan de overdracht naar een 

volgende zorginstelling via een webportaal. 

Aangegeven is door de verpleegafdelingen dat het gewenst is om informatie over de verwachte 

ontslagdatum en benodigde voorbereidingen (waaronder benodigde medicatie) aan de volgende 

zorginstelling beschikbaar te stellen 

Wanneer deze informatie tijdig bij de volgende zorginstelling bekend is, is deze beter voorbereid op de 

komst van de patiënt. Wanneer de zorginstelling niet voorbereid is, kan het soms voorkomen dat de patiënt 

een dag langer opgenomen moet blijven. Daarnaast kan het voorkomen dat de eerste 24-uurs medicatie 

(zonder vergoeding) door het ziekenhuis aan de patiënt moeten worden meegegeven. Deze informatie kan 

niet altijd tijdig door de transferafdeling doorgegeven worden, omdat de komst van de transferafdeling bij 

een patiënt binnen 1-3 dagen na opname is.  

Het aantal patiënten, voor wie dit voorkomt, en de belangstelling hiervoor van de ontvangend 

zorginstellingen, is niet verder onderzocht. De functionaliteit om deze informatie aan te bieden aan 

ontvangend zorginstellingen via het webportaal is niet standaard beschikbaar en hiervoor zal overleg met 

Chipsoft nodig zijn. Indien gewenst, kunnen deze vragen verder onderzocht te worden. 

De transferafdeling heeft daarnaast aangegeven dat zij het e-consult uit het webportaal ook graag zouden 

willen inzetten voor communicatie tussen het ziekenhuis en de zorginstellingen over de benodigde 

voorbereidingen voor de patiënt. Het e-consult is op het moment alleen beschikbaar voor communicatie 

tussen de patiënt en het ziekenhuis. Deze functionaliteit is ook nog niet beschikbaar in het webportaal en 

indien gewenst, zal nader overleg met Chipsoft nodig zijn voor de ontwikkeling hiervan. 

12.2 Samenvatting van de externe gebruikers: huisartsen, apotheek en ontvangend 
zorginstellingen 

Er is vanuit de huisartsen en openbare apotheek geen vraag om aanvullende uitwisseling van gegevens via 

een webportaal, behalve voor de labgegevens. Aangegeven is dat de voorkeur voor de technische oplossing 

voor de uitwisseling van labgegevens is via OZIS of het LSP en niet via een webportaal. De reden hiervoor is 

dat berichtgeving via OZIS of het LSP rechtstreeks in het HIS (of AIS) kan worden ontvangen, terwijl een 

webportaal actief benaderd moet worden. De definitieve uitkomsten van dit regionaal project dienen 

echter nog afgewacht te worden. 

De verpleegafdelingen hebben verder aangegeven dat het gewenst is om de verwachte ontslagdatum en 

benodigde voorbereidingen (waaronder benodigde medicatie) aan de volgende zorginstelling beschikbaar 

te stellen. De transferafdeling heeft aangegeven dat zij het e-consult uit het webportaal ook graag zouden 

willen inzetten voor communicatie tussen het ziekenhuis en de zorginstellingen over de benodigde 

voorbereidingen voor de patiënt. Indien gewenst, worden de mogelijkheden hiervoor via CS-Zorgportaal 

verder geïnventariseerd.
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13 OVERIGE INFORMATIE 

13.1 Interne gerelateerde projecten 

Tijdens de inventarisatie zijn de volgende al lopende projecten tegengekomen op het gebied van e-services 

voor patiënten: 

1. Telemonitoring voor een specifieke groep van hartfalen patiënten door de poli hartfalen. Dit betreft 
een pilot met de ICT-oplossing van CardioConsult. Afhankelijk van de resultaten van deze pilot in 2011-
2012 zal door Cardiologie besloten worden of telemonitoring in de toekomst ingezet gaat worden op 
de hartfalen poli. 
 

2. TeleMC: Een aantal poli’s maken gebruik van TeleMC voor consultatie door de huisarts. Dit betreft Tele-
Nefrologie, Tele-Dermatologie en Tele-Cardiologie voor de beoordeling ECG’s door de cardioloog. De 
functionaliteit Tele-MC maakt geen onderdeel van het webportaal van Chipsoft voor huisartsen. Omdat 
de huisartsen aangeven dat het webportaal voor hen geen meerwaarde biedt, hoeft TeleMC ook niet 
geïntegreerd te worden in het webportaal en kan in de huidige vorm blijven bestaan. 

 
3. Op een aantal poli’s wordt een emailadres aangeboden voor het stellen van vragen (Longziekten) of  

werd het aanvragen van een herhaalrecept via email aangeboden (Poli Interne). Deze functionaliteit 
kan in de toekomst ook via het webportaal aangeboden worden. 

 
4. Via de algemene website worden nu een aantal formulieren aangeboden zoals een eetdagboekje door 

de diëtiste of het MSRA-screeningsformulier. Deze formulieren kunnen in de toekomst ook via het 
webportaal aangeboden worden. 

 
5. Project “terugdringen no shows”. Door de poli interne geneeskunde zal een pilot uitgevoerd worden 

met sms-reminders voor een afspraak, om te onderzoeken of dit het aantal no-shows kan terugdringen. 
 
6. Customized webmessages: Op het moment wordt door Cardiologie en Philips de mogelijkheid verkend 

voor het customized aanbieden van webmessages, specifiek afgestemde informatie voor het 
ziektebeeld van de patiënt. Het is mogelijk om ook in CS-Zorgportaal per patiëntengroep een omgeving 
in te richten in het webportaal. Dit heeft het UMCU tot nu toe al gerealiseerd voor verschillende 
patiëntgroepen, zie onderstaande tabel. Wanneer besloten wordt tot aanschaf van het webportaal van 
Chipsoft, zal in een vervolgfase nader geïdentificeerd worden of en welke verschillende patiëntgroepen 
het Catharina binnen het webportaal wil onderscheiden.
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Divisie Profielen 

Kinderen Profiel Cystic Fybrosis 

 Profiel FitNet 

Interne Geneeskunde & Dermatologie Profiel HIV/Interne geneeskunde 

 Profiel Hypertensie 

 Profiel Reuma 

 Profiel Eczeem 

Hart & Longen Profiel Longziekten 

 Profiel Harttransplantatie 

Hersenen Profiel (Jeugd-)Psychiatrie 

 Profiel Neurologie en Neurochirurgie 

Vrouw & Baby Profiel Fertiliteit 

  

13.2 Regionaal en landelijk gerelateerde projecten 

Landelijk SchakelPunt 

Het LSP is de landelijke infrastructuur voor de uitwisseling van patiëntgegevens. In eerste instantie worden 

alleen medicatiegegevens via het LSP uitgewisseld. Op de lange termijn is het ook de bedoeling dat 

zorgverleners en patiënten inzage in het medisch dossier kunnen krijgen via het LSP.  Deze functionaliteit is 

echter voorlopig nog niet beschikbaar en tot die tijd kan het webportaal een goede oplossing bieden voor 

inzage in het dossier. 

Kerndossier, CCD/CCD en transmurale medische overdracht 

Door zorginstellingen binnen de regio Rijnmond met ondersteuning van Nictiz wordt op het moment de 

inhoud van een zogenaamd kerndossier gedefinieerd. Een kerndossier zal (naar verwachting) in de 

toekomst gebruikt gaan worden om patiëntinformatie binnen afdelingen van een ziekenhuis uit te 

wisselen, maar ook om gegevens tussen ziekenhuizen te delen bijvoorbeeld bij een transmurale medische 

overdracht.  

De bedoeling is dat dit kerndossier bij een medische overdracht van de patiënt door de volgende 

zorgverlener opgehaald kan worden. De technische standaard, die hiervoor al in de USA wordt toegepast is 

CCR/CCD. De verwachting is dat een dergelijke standaard ook gebruikt gaat worden voor de toekomstige 

uitwisseling van medische gegevens via het LSP.  
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Om een dossier uit te wisselen volgens dit formaat dient het medisch dossier in het ziekenhuis echter wel 

aan een aantal inhoudelijke (bijv. gebruik van SNOMED) en technische standaarden te voldoen en 

afspraken gemaakt te worden tussen huisartsen en specialisten in de regionale ziekenhuizen welke inhoud 

men wil delen bij welke overdrachtsmomenten.  

In de regio komt het onderwerp: de inhoud van de medische overdracht,  in de 2e helft van 2012 op de 

regionale agenda van RZCC (opvolger van RZCC). HaCa en Transmax hebben samen met het netwerk 

ketenzorg afgesproken om tot afstemming te komen met het RZCC hierover.  

Regionaal webportaal 

In een aantal regio’s, zoals Rijnmond en Utrecht, is al een regionaal zorgportaal ingericht. Via een regionaal 

zorgportaal kan de patiënt of zorgverlener door slechts 1 keer in te loggen toegang krijgen tot alle 

webportalen van zorgaanbieders (bijv. openbare apotheek, huisarts, ziekenhuizen) waarvoor hij/zij zich 

geregistreerd heeft en die op het regionaal webportaal aangesloten zijn. In plaats van dat de patiënt op elk 

webportaal van elke zorginstelling (bijv. MMC, Catharina, SGE, etc. ) apart moet inloggen. De gewenste 

inlogmethodiek is gebruik van digiD, wat (naar verwachting) de standaard wordt voor toegang tot medische 

gegevens.  

Daarnaast kan een regionaal zorgportaal een aantal aanvullende diensten aanbieden zoals: 

- Up to date houden NAW-gegevens van de patiënt: Ipv dat een patiënt zijn gegevens bij elke 
zorginstelling apart moet aanpassen, wanneer hij/zij verhuist, kan de patiënt dit 1 keer doen via een 
regionaal webportaal. Na aanpassing van de gegevens wordt automatisch het adressenbestand van de 
aangesloten zorginstellingen, waarbij de patiënt bekend is, geupdate. 

- Gedeelde digitale voorlichting: Via een regionaal webportaal kan bijvoorbeeld algemene informatie 
over aandoeningen en een medische encyclopedie aangeboden. Het regionaal aanbieden en bijhouden 
van deze informatie is naar verwachting minder kostbaar, dan wanneer elke zorginstelling deze 
informatie dit zelf moet doen.  

- Aanbieden van aanvullende diensten zoals zorginformatie tv, lotgenotencontact etc.  
 

Het onderwerp ‘Regionaal webportaal’ binnen de regio Eindhoven wordt in de 2e helft van 2012 op de 

agenda van de RZCC geagendeerd.  

Regionale uitwisseling labgegevens 

Een regionaal project is opgestart voor het uitwisselen labgegevens met openbare apotheken.  

KIS 

Op het moment loopt er een selectie in de regio voor een KIS voor de chronische zorg van patiënten. Een 

van de mogelijk kandidaten is Care2U. Van belang is dat een KIS eenvoudig te gebruiken is door zowel de 

praktijkondersteuner, huisarts en de specialisten in het ziekenhuis. Voor de huisartsen betekent dit dat dit 

systeem geïntegreerd moet zijn met het HIS en voor de specialisten met het EPD in het ziekenhuis. Uit de 

interviews zijn geen wensen gekomen mbt aansluiting van het webportaal op bestaande Keten Informatie 

Systemen (KIS) in de regio Eindhoven. 
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14 ADVIES 

14.1 Samenvatting uitkomsten inventarisatie 

In de tabel op de volgende pagina zijn de gewenste functionaliteiten van CS-Zorgportaal weergegeven voor 

verschillende stakeholders (poliklinieken (2e kolom), verpleegafdelingen (3e kolom) en de patiënt (4e 

kolom)) en hun prioriteit(laag/middelmatig/hoog).  

De huisarts en openbare apotheek hebben geen behoefte aan inzage in aanvullende gegevens van het 

Catharina ziekenhuis via een webportaal, behalve labgegevens (voor apotheken: de labgegevens die 

relevant zijn voor de medicatie, en voor de huisartsen: om in te zien of een bepaling al gedaan is voor een 

patiënt). De voorkeur is om deze gegevens te ontvangen in het eigen informatiesysteem (HIS of AIS) via de 

bestaande de berichtenservice (nu via OZIS, en in de toekomst via het LSP) en niet via een webportaal. 

Daarom is deze stakeholder niet opgenomen in de tabel. 

De gewenste functionaliteiten van een webportaal mbt overdracht naar een volgende zorginstelling zijn 

ook niet opgenomen in deze tabel. De reden hiervoor is dat de gewenste functionaliteiten niet standaard 

beschikbaar zijn in CS-Zorgportaal, en indien gewenst, ontwikkeld dienen te worden in overleg met 

Chipsoft. Voor het in kaart brengen van deze wensen zijn de transferafdeling en twee verpleegafdelingen 

gesproken (de zorginstellingen zelf zijn niet geïnterviewd). Kort samengevat hebben de verpleegafdelingen 

aangegeven dat het gewenst is om de verwachte ontslagdatum en benodigde voorbereidingen (waaronder 

benodigde medicatie) aan de volgende zorginstelling beschikbaar te stellen. De transferafdeling heeft 

aangegeven dat zij het e-consult uit het webportaal ook graag zouden willen inzetten voor communicatie 

tussen het ziekenhuis en de zorginstellingen over de benodigde voorbereidingen voor de patiënt. Het e-

consult is nu echter alleen ingericht voor communicatie tussen het ziekenhuis en de patiënt. 

Overzicht gewenste functionaliteiten stakeholders 

De prioritering in de tabel van hoog naar laag is genummerd van 1-3. Wanneer een functionaliteit niet 

genummerd is, is door deze stakeholder aangegeven dat er geen wens is voor deze functionaliteit. Voor de 

achterliggende argumentatie voor deze prioritering wordt verwezen naar de hoofdstukken 9 (polikliniek), 

10 (verpleegafdeling), 11 (patiënt) en 12 (huisarts en openbare apotheek). 
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Functionaliteit Prioriteit Poliklinieken Prioriteit verpleegafdelingen Prioriteit patiënt 

Koppeling met 

Zorgdomein 

1 - - 

Digitale vragenlijsten 1 2.  1. 

Digitaal beheer NAW-

gegevens 

2 - 1. 

Digitale agenda 2 2. 1. 

Digitale voorlichting 2 1. 1 

E-consult 2 2. 2. 

Registratie en weergave 

van meetwaarden 

3   

 

2.  2. 

Inzage dossier door 

patiënt 

3  - 1  

Orderfunctionaliteit voor 

externe specialisten 

3  -  -  

Inzage in 

medicatieoverzicht door 

patiënt 

- 2. - 

 

De functionaliteiten waarvoor minimaal 1 stakeholder heeft aangegeven dat deze een hoge prioriteit heeft, 

zijn: 

1. Koppeling met Zorgdomein (alleen relevant voor de poliklinieken) 
2. Digitale vragenlijsten 
3. Digitaal beheer NAW-gegevens 
4. Digitale afspraken maken 
5. Digitale voorlichting 
6. E-consult 
7. Inzage dossier door patiënt 
 

De wens voor de functionaliteiten, genummerd van 1 t/m 6, wordt vooral gedreven om de efficiëntie van 

de werkprocessen in het ziekenhuis te vergroten (ook passend in het programma Gestroomlijnd werken) 

vooral op de poliklinieken en de patiëntvriendelijkheid van het Catharina ziekenhuis.  
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Een discussiepunt tussen de stakeholders, interne gebruikers en patiënten, is de inzage van medische 

gegevens in het dossier door de patiënt. De cliëntenraad heeft aangegeven dat hiervoor een zeer grote 

wens bestaat. De interne zorgverleners hebben aangegeven dat inzage in het dossier voor de patiënt 

zonder uitleg van een zorgverlener naar verwachting geen toegevoegde waarde heeft voor de patiënt, 

omdat de inhoud voor een patiënt alleen lastig te begrijpen is of vervelender, verkeerd geïnterpreteerd 

wordt. Alleen voor chronische patiënten kan inzage in bijvoorbeeld uitslagen wel toegevoegde waarde 

hebben omdat  zij  (over het algemeen) deze uitslagen wel juist weten te interpreteren, door de (door de 

jaren heen verkregen) kennis van hun ziekte. 

De cliëntenraad heeft echter ook aangegeven dat de inzage in eerste instantie beperkt zou kunnen worden 

tot: de behandelaars en de hoofdbehandelaar in het Catharina, de diagnoses, de uitslagen en 

behandelplan. Daarnaast wordt opgemerkt dat uit een onderzoek van Nictiz naar patiëntenportalen [3] 

blijkt dat de beschikbaarheid van de medische gegevens een belangrijke reden kan zijn voor een patiënt om 

een webportaal te gaan en blijven gebruiken3.  

14.2 Advies voor de planning van de uitrol  

Bij de uitrol van de gewenste functionaliteiten dient met een aantal factoren rekening gehouden te 

worden: 

 De uitrol van deze functionaliteiten vraagt een aanzienlijke tijdsinvestering niet alleen van ICMT, maar 
ook van de afdelingen zelf voor het bepalen en organiseren van de benodigde inhoud van de 
functionaliteiten en procesmatige aanpassingen (bijv. bepalen inhoud van de digitale formulieren en 
controle en beoordeling hiervan in het medisch werkproces, aanpassen organisatie digitale agenda 
voor planning door patiënt, etc.). Vanwege de benodigde tijdsinvestering wordt geadviseerd om de 
gewenste functionaliteiten gefaseerd uit te rollen, en niet allemaal tegelijkertijd.  
 

 Voor de toepassing van het webportaal op de verpleegafdelingen tijdens opname is een 
patiëntenmonitor aan het bed nodig. Dit wordt gerealiseerd in het Multimedia-project van het 
Catharina, dat parallel loopt aan de renovatie, die eind 2015-begin 2016 afgerond is. In de komende 
1,5-2 jaar zullen alleen de verpleegafdeling Geriatrie en de afdeling Kort Verblijf beschikken over een 
patiëntenmonitor. Dit zijn patiëntgroepen, die weinig gebruik zullen maken van een webportaal tijdens 
opname. De uitrol van het  
webportaal op de verpleegafdelingen zal daarom uitgesteld moeten worden tot de patiëntenmonitor 

aan het bed ook op andere verpleegafdelingen is gerealiseerd.  

 Het project “CS-Zorgportaal” staat volgens investeringsagenda geagendeerd voor 2013. Daarnaast is 
het Catharina op het moment nog volop bezig met de uitrol van het EPD. Dit zal afgerond zijn eind 
2012. De uitrol van CS-Zorgportaal kan daarom in 2013 starten. 

 

                                                             
3
 Andere redenen om een patiëntenportaal te gaan en blijven gebruiken zijn (2) functionaliteiten die betrekking hebben op de regie 

over de medische gegevens bijvoorbeeld, (3) het kunnen autoriseren van andere personen, ook het zelf kunnen toevoegen van 

medische gegevens (4) functionaliteiten die patiënten helpen bij het begrijpen en duiden van informatie, zoals uitleg van medische 

termen en links naar meer informatie over aandoeningen en/of behandelingen (5) daarnaast zijn er functionaliteiten die niet 

rechtstreeks gelinkt zijn aan het inzien van medische gegevens, maar wel maken dat het portaal in totaal meer gebruikt en/of hoger 

gewaardeerd wordt, zoals het maken van afspraken,het kunnen aanvragen van een herhaalrecept, e-consult. 
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Wanneer rekening gehouden wordt met deze factoren, wordt geadviseerd om de volgende 

functionaliteiten van het webportaal met de volgende fasering uit te rollen: 

1. Te starten met de uitrol van de functionaliteiten: Koppeling met Zorgdomein en Digitale vragenlijsten 
op de poliklinieken in 2013. Dit zijn de meest gewenste functionaliteiten door de poliklinieken, zie 
paragraaf 9.2 Samenvatting van de interne gebruikers: poliklinieken 
 

2. In fase 2 ook de functionaliteiten: Digitaal beheer NAW-gegevens, Digitale afspraken maken, Digitale 
voorlichting en E-consult uit te rollen op de poliklinieken. 

 
3. Wanneer de patiëntenmonitoren aan het bed beschikbaar zijn (verwachting 2015-2016), ook de uitrol 

van de relevante functionaliteiten voor de verpleegafdelingen te doen. 
 

Opgemerkt wordt dat de functionaliteit “inzage in het medisch dossier”, waarvan de patiënten aangegeven 

hebben dat het een zeer gewenste functionaliteit is, niet genoemd in deze fasering. Gezien het beperkte 

interne draagvlak wordt geadviseerd om deze functionaliteit niet in een 1e fase uit te rollen. De 

verwachting is echter dat inzage van patiënten in het medisch dossier op de lange termijn niet tegen 

gehouden kan worden, vanwege de groeiende druk vanuit patiënten en belangenverenigingen en de 

landelijke ontwikkeling van het LSP. Daarnaast geven sommige ziekenhuizen dit inzagerecht al aan 

patiënten (bijv. Medisch Centrum Haaglanden). Geadviseerd wordt daarom om binnen het Catharina een 

visie op te stellen welke gegevens uit het medisch dossier wel beschikbaar gesteld kunnen worden binnen 

bijvoorbeeld de termijn van 2 jaar. 

Overige punten 

 Mbt vraag van huisartsen en openbare apotheken om inzage in labgegevens van het Catharina 
ziekenhuis: Geadviseerd wordt om de resultaten van het regionaal project voor uitwisseling 
labgegevens tussen openbare apotheken af te wachten, zie hoofdstuk 13. Regionaal en landelijk 
gerelateerde projecten. 
 

 Mbt vraag van verpleegafdeling en transferafdeling over beschikbaar stellen van gegevens aan de 
ontvangende zorginstelling: Geadviseerd wordt om het onderzoek van HaCa mbt de medische 
overdracht af te wachten (zie hoofdstuk 13 Regionaal en landelijk gerelateerde projecten) en de uitrol 
van het webportaal op de verpleegafdelingen. 

 

 Door de gespecialiseerd verpleegkundigen is aangegeven dat er ook een wens is om op termijn 
telemonitoring aan te bieden voor chronische patiënten (bijvoorbeeld hartfalen patiënten en COPD). 
Telemonitoring wordt nu nog slechts in enkele gevallen vergoed door de zorgverzekeraar, hoewel er 
eerste afspraken gemaakt zijn in 2011 over de vergoeding van telemonitoring voor hartfalen en 
diabetes, zie ref. [4]. De verwachting is dat op termijn (binnen 2-3 jaar) dit gaat veranderen en dat 
zorgverzekeraars deze service voor bepaalde groepen chronische patiënten gaan vergoeden. Daarom 
wordt geadviseerd om de landelijke ontwikkelingen op het gebied van telemonitoring mbt 
vergoedingen van de zorgverzekeraars, maar ook gebruikte informatiesystemen voor telemonitoring te 
volgen en een besluit te nemen over de start voor een apart project hiervoor, wanneer de landelijke 
vraag en de vraag hiervoor vanuit de specialismen van het Catharina toeneemt. Binnen dit project dient 
o.a. uitgezocht te worden of het webportaal een geschikte oplossing hiervoor is, of gebruik gemaakt 
wordt van gespecialiseerde applicaties zoals CardioConsult voor hartfalen. 
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 Door de patiënten is aangegeven dat zij ook graag gebruik maken van de functionaliteit Registratie en 
weergave van meetwaarden voor het digitaal doorgeven van waarden, zoals bloeddruk aan het 
ziekenhuis (ipv dat er gebeld moet worden). Ervaring is er bijvoorbeeld met de trombosedienst, waarbij 
de waarden via de smartphone ingevoerd worden en het medicatievoorschrift via de smartphone 
ontvangen wordt en de trombosedienst niet langer gebeld hoeft te worden.  Dit wordt ervaren als een 
zeer goede en gewenste service voor vooral de chronische patiënten (bijv. hartfalen, COPD). Omdat 
deze service ook ingericht kan worden in de functionaliteiten Digitale formulieren en E-consult, kan 
deze service (indien gewenst door het Catharina) meegenomen worden bij de uitrol in fase 2, en hoeft 
de functionaliteit Registratie en weergave van meetwaarden niet aangeschaft te worden. 

 

 Daarnaast is gevraagd door de specialisten om de functionaliteit Digitaal gestructureerd verwijzen door 
externe specialisten bijvoorbeeld voor Cardiologie en second opinions bij Chirurgie. De verwachting is 
dat op termijn ook de specialisten in ziekenhuizen (net als de huisartsen) digitaal gaan verwijzen. 
Hiervoor kunnen verschillende technologieën gebruikt gaan worden: gebruik van een webportaal, 
gebruik van Edifact-berichten, gebruik van de CCR/CCD standaard, etc. Geadviseerd wordt om de vraag 
voor deze functionaliteit mee te nemen in fase 2 van de uitrol van het CS-Zorgportaal en dan te 
onderzoeken welke ICT-oplossing hiervoor het meest geschikt is. 

 

 Door Nucleaire Geneeskunde is aangegeven dat veel externe specialisten onderzoeken aanvragen dat 
zij hiervoor ook graag digitaal aanvragen willen aanbieden. Daarnaast heeft het Klinisch Chemisch Lab 
aangegeven dat zij digitaal labaanvragen ook graag zouden willen aanbieden aan grote verpleeghuizen 
en de GGZ-E. Dit kan aangeboden worden via de Orderfunctionaliteit van het webportaal van Chipsoft, 
of via een apart webportaal op het informatiesysteem van Nucleaire Geneeskunde en op het 
informatiesysteem van het Lab. De Orderfunctionaliteit is nu niet geagendeerd in het advies, omdat 
alleen deze 2 afdelingen hebben aangegeven een wens te hebben voor deze functionaliteit. In dit 
rapport is echter niet onderzocht of de mogelijke besparingen (minder tijd nodig voor administratieve 
verwerking papieren bonnen) door het aanbieden van digitaal aanvragen versus de kosten (aanschaf 
Orderfunctionaliteit) positief kan uitpakken. 

14.3 Aandachtspunten 

Tijdens de interviews zijn een aantal aandachtspunten voor de uitrol van het webportaal naar voren 

gekomen: 

1. Een goede structuur van de projectorganisatie is van groot belang voor het succes van het project. 
Belangrijke factoren hierin zijn: 

a. De gebruikers dienen opdrachtgever te zijn van het project en deze rol ook op de juiste wijze 
op te pakken.  

b. De overall projectleider moet een goede communicator zijn naar de verschillende typen 
betrokkenen, kennis hebben van het primair proces, en overzicht en begrip hebben van de 
raakvlakken en afhankelijkheden tussen verschillende projecten en de samenhang hiertussen 
bewaken.  

c. Het primair proces moet als leidraad genomen worden voor het ontwerp van de 
functionaliteiten en de implementatie  

d. De afdeling ICMT is leverancier in het project (net als andere ondersteunende afdelingen). 
 

2. Van belang is dat bij de uitrol niet alleen oog is voor de organisatie (eenmalige) uitrol van de 
functionaliteiten, maar ook voor de organisatie van het (lange termijn) beheer van de functionaliteiten. 
Hierbij moet niet alleen rekening gehouden worden met het technische beheer van de functionaliteiten 
maar ook inhoudelijk beheer. Bijvoorbeeld: Wanneer de functionaliteit Digitale formulieren worden 
uitgerold, zal ook rekening gehouden moeten worden met: 



Vooronderzoek naar een webportaal in het Catharina ziekenhuis          

Definitieve versie  van 53 49 

a. de ontwikkeling van een beleid over welk type formulieren via het webportaal aangeboden 
mogen worden en welke via andere routes (algemene website, geanonimiseerd onderzoek 
gecoördineerd via de afdeling Kwaliteit en Veiligheid, etc.) 

b. inrichten van een beheersorganisatie die de afstemming van de inhoud van de formulieren 
tussen verschillende specialismen in de gaten houdt (om bijv. te voorkomen dat een patiënt bij 
verschillende specialismen telkens weer dezelfde gegevens moet invoeren) 

c. inrichten van ondersteuning van de specialismen bij het vormgeven van de formulieren (bijv. bij 
het formuleren van de vraagstelling in formulieren, zodat deze vragen ook voor een patiënt 
begrijpelijk zijn. Dit wordt nu ook voor de patiëntenfolders wordt gedaan door Bureau 
Patiëntenvoorlichting) 
 

3. Bij de start van het webportaal dient  het huidige beleid mbt beheer van patiëntengegevens uitgebreid 
te worden met een beleid mbt beheer van patiententoegang tot webportaal. Voorbeelden van vragen, 
die in dit beleid uitgewerkt dienen te worden zijn: 

a. Waar in de organisatie wordt dit beheer belegd? 

b. Via welke identificatie- en aanmeldingsprocedure krijgt een patiënt toegang? 

c. Kan een patiënt (beperkte) toegang krijgen met een tijdelijk patiëntennummer, wanneer hij/zij 
nog onbekend is in het ziekenhuis, maar wel doorverwezen wordt door de huisarts via 
Zorgdomein en een eerste afspraak digitaal wil inplannen, of een digitaal formulier wil invullen 
ter voorbereiding van de eerste afspraak? 

d. Voor welke periode krijgt een patiënt toegang tot het webportaal? Is dit zolang de patiënt 
onder behandeling is in het Catharina, of zolang het patiëntendossier van deze patiënt bewaard 
wordt? 

14.4 Vervolgstappen 

Als bijlage voor dit advies zal nog een businesscase uitgewerkt worden voor de functionaliteiten, die 

geadviseerd worden om in fasen 1 en 2 uit te rollen voor de poliklinieken. In deze businesscase wordt 

uitgewerkt voor welke processen en services van het ziekenhuis kwalitatieve of kwantitatieve baten 

behaald kunnen worden door inzet van deze functionaliteiten. 
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BIJLAGE I VRAGEN VOOR INTERVIEWS 

1. Welke functionaliteiten van CS-Zorgportaal zou je willen inzetten en wat levert het voor jullie 
naar verwachting op (kwantitatief/kwalitatief)? (Functionaliteiten besproken aan de hand van 
overzicht van mogelijke functionaliteiten) 

a. Vanuit perspectief van de afdeling (voordeel voor de afdeling) 
b. Vanuit perspectief van de patiënt/mantelzorger 
c. Vanuit perspectief van de externe zorgverlener (verwijzer naar het CZE) 
d. Vanuit het perspectief van de externe zorgverlener (ontvanger patiënt: huisarts, of 

thuiszorg, of keten: delen informatie? 
 

2. Welke e-services hebben jullie al/bieden jullie al aan? (Bijv telemonitoring) 
 

3. Zijn er bepaalde randvoorwaarden waar we rekening mee moeten houden? (Bijv. bestaat al 
nationaal inlogportaal voor hartpatiënten, type patiënten (voornamelijk geen 
computerliefhebbers, etc.) 

 

4. Wat is het draagvlak voor een dergelijk project? 
a. Zouden jullie een van de eerste willen zijn die met een zodanige implementatie start 

binnen het CZE? 
b. Zouden jullie betrokken willen worden binnen een werkgroep/klankbordgroep 

ziekenhuisbreed wanneer CS-Zorgportaal idd aangeschaft wordt? 
 

5. Vervolg-traject: 
a. Wie nog spreken binnen de afdeling? 
b. Mogelijke contacten voor thuiszorg / externe verwijzers / patiënten…? 
c. Per email: samenvatting van het gesprek 
d. Concept rapport willen ontvangen en feedback hierop geven? 

 



Vooronderzoek naar een webportaal in het Catharina ziekenhuis          

Definitieve versie  van 53 52 

BIJLAGE II REFERENTIES 

 

1. Informatiebrochure CS-Zorgportaal versie 5.1_1, 01-09-2010 
2. http://www.zorgvisie.nl/ICT/Achtergronden-1/08356/Hoe-Nederlandse-ziekenhuizen-zich-op-

EPD-storten.htm 
3. Patiëntportalen in Nederland, Nictiz, 2011 
4. Inkoopgids eHealth bij chronisch hartfalen en diabetes mellitus, Zorgverzekeraars Nederland, 

2011  
5. http://www.umcn.nl/OVERUMCSTRADBOUD/NIEUWSENMEDIA/ARCHIEF/NIEUWSARCHIEF2012/

APRIL/Pages/UMCStRadboudsteltp 

http://www.zorgvisie.nl/ICT/Achtergronden-1/08356/Hoe-Nederlandse-ziekenhuizen-zich-op-EPD-storten.htm
http://www.zorgvisie.nl/ICT/Achtergronden-1/08356/Hoe-Nederlandse-ziekenhuizen-zich-op-EPD-storten.htm


Vooronderzoek naar een webportaal in het Catharina ziekenhuis          

Definitieve versie  van 53 53 

 


