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        e-Health Van                 naar p-Health: Persoonsgerichte zorg 



Digitale Interactie 
1. De Patiënt als Partner 
2. Consumenten e-Health 
3. Competenties & Vaardigheden 

Digitale verbondenheid 
1. UMC Portalen 
2. PGD kader 2020 
3. Integratie Data 
4. Digitaal Hergebruik 
       Integratie EPD/ PGD 

UMC e-Health loket 
centraal informatiepunt 

vraagbaak 
matchmaking 

UMC e-Health toolbox 
richtlijnen 

handreikingen 
good practices 

UMC e-Health team 
dagelijks management 

 

Programmastructuur 
Coördinatie & communicatie 

Visie en E-Health Roadmap 
 

SMART geformuleerd 
8 UMC roadmaps 
1 NFU roadmap 

 

 
 
 

Visiebijeenkomsten  
Werkplaatsen 

Voorbereiden 

Kennisdeling 

Implementatie 

Ideevorming 

Prototypering 

Interpreteren 

Onderzoeken 



Digitale Verbondenheid 

1.UMC portalen 

2.PGD kader 2020 

3.Integratie Data 

4.Digitaal hergebruik 



Digitale Interactie 

1.De Patiënt als Partner 

2.Consumenten e-Health 

3.Competenties en Vaardigheden 
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DELIVERABLES 

Eén NFU visie en e-Health Roadmap ten 
aanzien van de kansen en bedreigingen van 
digitalisering voor de gezondheidszorg, het 
onderwijs, het onderzoek en innovatie 

Een virtueel landelijk expertise centrum voor 
e-Health met een loket als ‘single 
contactpoint’ 

Nationale en Europese positionering door 
reflectie online, in wetenschappelijke en 
populaire pers, en door promotie van het 
programma ‘Van e-Health naar p-Health 
persoonsgerichte zorg’ tijdens de 
Slotmanifestatie 

Voorwaarden en condities rondom inzage en 
downloaden van medische gegevens voor 
patiënten van umc-s geduid en waar mogelijk 
gerealiseerd 

Een blauwdruk voor interoperabiliteit 
tussen ziekenhuis-informatiesystemen en 
het PGD (opschaling is voorzien bij enkele 
umc-s) 

Bindende afspraken en uniforme standaarden 
voor de gegevensuitwisseling tussen 
consumenten-eHealth-toepassingen enerzijds 
en professionele eHealth in de umc-s,  waar 
mogelijk ook voor algemene ziekenhuizen, 
instellingen en vrijgevestigde zorgverleners 

Een operationeel raamwerk voor regionale 
samenwerking ten behoeve van effectieve e-
Health implementatie en opschaling met 
richtlijnen voor governance, interoperabiliteit 
en transmurale afspraken voor zorgverlening: 
opschaling is voorzien bij enkele umc-s 
(gekwantificeerd met regionale transmurale 
afspraken) 

Modellen die de regierol van de patiënt en 
kwaliteit van zorg versterken (zoals Shared 
Decision Making, ‘value based healthcare’, 
‘positieve gezondheid’) zijn in de uitwerking 
van dit programma geïmplementeerd en 
opgeschaald 

Een ontwikkelde, multidisciplinaire 
infrastructuur voor samenwerking met 
datalabs, universiteiten, instellingen, bedrijven 
en start-ups voor de ontwikkeling van digitale 
zorg 

Ontwikkeling, evaluatie en implementatie van 
e-Health instrumenten zoals app’s, games en/of 
wearables in samenwerking met bedrijven en 
start-up’s 

Een blauwdruk voor scholing en onderwijs ter 
bevordering van e-Health competenties en 
vaardigheden bij zorgprofessionals 



In de zorg gáán we gelukkig niet voor 
buzzwoorden of tegeltjeswijsheden 
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DOOR DE PECHA KUCHA?  DAN DOOR NAAR ‘SMART’ PROJECTPLAN!  
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Toegankelijkheid patiëntportaal 

vergroten  

2016 2017 
2018 

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Voorbereiding 
                    

Research  

                      

                      

                      

Ideevorming 

                      

                      

                      

Prototypering                       

Analyse                       

Eindproduct                       







Waar staan we? 
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Spiegelt u met ons mee?  
 
Spiegelei ontbijt dinsdag ochtend met de voltallige 
Stuurgroep NFU Citrien Programma op inschrijving: 

 
 Wat zie je op de HIMSS, en hoe kunnen innovaties op 

het terrein van e-Health zorgverleners ondersteunen 
om de relatie tussen zorgverlener en patiënt te 
vergemakkelijken? 
 

 Wat zie je op de HIMSS, en hoe kunnen innovaties op 
het terrein van e-Health zorgverleners ondersteunen 
om relaties tussen zorginstellingen onderling valide te 
versnellen? 
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Het programma e-Health wordt gefinancierd door het Citrienfonds. 
Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de 

gezondheidszorg te ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw 

 

 

www.nfu-ehealth.nl | info@nfu-ehealth.nl 

http://www.nfu-ehealth.nl/
http://www.nfu-ehealth.nl/
http://www.nfu-ehealth.nl/

