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Huisartsen en andere zorgverleners in de regio Eindhoven bundelen 
hun ict-infrastructuur. Digitalisering als remedie tegen  

personele schaarste, groeiende werkdruk en om  
continuïteit van zorg te garanderen.

Hulpmiddel voor 
overbelaste huisarts
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contact tussen arts en patiënt naar digi-
tale consulten.

Ellen Huijbers, medisch directeur van 
DOH en huisarts te Geldrop: ‘Met e-health 
willen we het hoofd bieden aan de toene-
mende zorgvraag. Daarnaast willen we iets 
doen aan de hoge arbeidsbelasting van 
huisartsen, waarvan sommigen al met een 
burn-out kampen. Was er tot voorkort één 
arts of een andere zorgverlener op zeven 
patiënten nodig, de komende jaren gaan we 
zelfs naar één zorgverlener op vier patiën-
ten.’

Twee derde van de huisartsen vindt de 
werkdruk te hoog, bleek vorig jaar uit een 
onderzoek in opdracht van de Landelijke 
Huisartsen Vereniging (LHV). Maar liefst 65 
procent van alle huisartsen krijgt de werk-
zaamheden niet af in de reguliere werktijd. 
Nu al hebben Huijbers en collega-huisart-
sen bij ziekte van een assistente niet altijd 
vervanging. En dan moet de behandelka-
mer dicht.

‘Dat mag niet gebeuren. We moeten de 
voordelen van digitale zorg dus sterk pro-
moten bij patiënten en de professionals in 
de groepspraktijken. Innovatie is een kern-
waarde voor DOH. Door in de regio te kie-
zen voor één Huis Informatie Systeem (HIS) 

‘D
e stijgende werkdruk onder 
onze huisartsen en krapte 
op de arbeidsmarkt laten 
ons geen alternatief voor 
e-health. De mismatch 
tussen vraag en aanbod van 
personeel is zeer problema-

tisch. We moeten eraan wennen voor lan-
gere tijd veel vacatures niet 
ingevuld te krijgen. Dus 
zeggen we tegen artsen: 
bereid je voor op digitali-
sering van de zorg in plaats 
van wachten tot het water 
je aan de lippen staat. Niet 
meedoen is geen optie.’

Dat zegt Pascale 
Voermans, bestuurder van 
Stichting 
Gezondheidscentra 
Eindhoven (SGE). Hierbij 
zijn elf gezondheidscentra 
met circa vijftig huisartsen aangesloten, 
evenals apotheken, tandartsen, psycholo-
gen en fysiotherapeuten. Naast de proble-
matiek op de arbeidsmarkt noemt 
Voermans de vergrijzing van de bevolking 
in Zuidoost-Brabant en de snelle toename 
aan chronische aandoeningen als drijfve-

ren achter de introductie van e-health in de 
eerstelijnszorg. ‘Van de ouderen moet 80 
procent langer zelfstandig blijven wonen. 
Dan kun je niet meer heen om zorg op 
afstand.’ 

Een deel van de stijgende en complexer 
wordende zorgvraag wil SGE afhandelen 
met thuismonitoring met digitale appara-

ten en online spreekuren. 
‘Patiënten kunnen nu al 
online lab-uitslagen inzien. 
Persoonlijke consulten voor 
niet al te ernstige klachten 
vervangen we door digitale 
consulten. Daar sturen we 
heel gericht op. In 2023 wil-
len we 25 procent van de 
eenvoudige klachten door 
de huisarts digitaal laten 
afhandelen en gegevens als 
bloeddrukmetingen digitaal 
met de patiënt laten delen.’

Voordelen belichten
Ook ‘De Ondernemende Huisarts’ 
(DOH), die met zeventien groepspraktij-
ken en 56 huisartsen ruim 130.000 
patiënten in de regio Eindhoven bedient, 
zit middenin de omslag van face-to-face 
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tage Medicom-gebruikers. Hierdoor is nog 
dit jaar 90 procent van de huisartsen in de 
regio Eindhoven aangesloten op het HIS 
van Medicom. 

‘Dat maakt koppelingen met e- health-
oplossingen en informatie-uitwisseling tus-
sen alle organisaties van zorgverleners en 
mantelzorgers aanmerkelijk gemakkelijker’, 
stelt Voermans. ‘Doordat zorgaanbieders 
met elkaar verbonden zijn, komt patiënten-
informatie terug in het bronsysteem van de 
huisarts. Zijn dossier blijft compleet. Ander 
voordeel van één regionale ict-infrastruc-
tuur is dat de patiënt maar één keer toe-
stemming hoeft te geven voor inzage in hun 
dossier.’

Huijbers vervolgt: ‘Omdat zorgaanbie-
ders in hetzelfde HIS werken, kunnen we de 
zorgprogramma’s voor ouderen, ggz-cliën-
ten en kind- en jeugdzorg sneller afstem-
men, verdelen en dubbel werk voorkomen. 
Dit herontwerp van zorgprocessen bestaat 

is een nieuwe stap gezet om digitalisering 
van de zorg op de rails te zetten.’

Pakket eisen
SGE en DOH werkten al samen in het online 
GezondheidsPlatform (MGP) voor mensen 
met een chronische aandoening zoals dia-
betes, hart- en vaatziekten of COPD. Bijna 
tweeduizend patiënten hebben inmiddels 
een account voor dit platform. 

In 2018 startten beide organisaties ook 
hun verkenning naar één gezamenlijk HIS. 
Tot die tijd werkten de huisartsen in de 
regio met vier verschillende informatiesy-
stemen. Huisartsen hebben sessies gehad 
met vijf ict-leveranciers. Daarna is een pak-
ket eisen neergelegd, dat uitmondde in de 
keuze voor Medicom van Pharma Partners, 
dat ook een koppeling heeft met het patiënt-
portaal MijnGezondheid.net. Hier kunnen 
patiënten afspraken maken, lab-uitslagen 
inzien en antwoord van hun arts krijgen 

over een behandeling of diagnostiek.’ 
Zorgverzekeraars CZ en VGZ betaalden 
mee aan de kosten voor de transitie naar 
het HIS van Medicom. Met de overstap van 
de DOH- en de SGE-praktijken is een 
‘belangrijke stap gezet naar verruiming van 
een laagdrempelig zorgaanbod’, stelt 
Huijbers. ‘Behalve voor de registratie van 
het patiëntdossier heeft het HIS ook een 
koppeling met het keteninformatiesysteem 
Care2U. De praktijkondersteuner kan in 
Care2U het volledige patiëntendossier 
inzien en hoeft geen gegevens dubbel in te 
voeren. ‘

Sneller stappen zetten
Ook zorggroep PoZoB (Praktijk-
ondersteuning Zuidoost-Brabant) in 
Veldhoven, de eerstelijnszorg voor chroni-
sche en psychische aandoeningen die met 
DOH en SGE het regionale samenwerkings-
verband DSP vormt, heeft een hoog percen- >
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Digitalisering is onderdeel van een 
actieplan in Zuidoost- Brabant voor 
thuiswonende kwetsbare ouderen 

onder de titel ‘Precies! Juiste zorg voor 
mij’. Hierin zijn regionaal betrokken 

zorgverleners verenigd. Huisarts Ellen 
Huijbers: ‘Het doel is om voor oude-
ren de juiste zorg op de juiste plek te 
realiseren met als uitgangspunt ‘thuis 

wat kan, elders wat moet’. Door de 
preventieve insteek van het program-

ma kunnen we ook duurdere zorg 
voorkomen.’ 

De webapplicatie Sensara wordt 
onder meer ingezet voor leefstijlmo-

nitoring van alleenstaanden met 
dementie door mantelzorgers en 
dwaaldetectie. ‘Gezien de lange 

wachtlijsten voor opname in een ver-
pleeghuis is deze monitoring onmis-

baar.’ De Medido wordt gebruikt voor 
medicatieverstrekking op afstand. En 
beeldzorg herinnert cliënten aan hun 

maaltijd en begeleidt hen bij het 
spuiten van insuline.

ACTIEPLAN
vormen van e-health bij hartfalen we in de 
eerste en tweede lijn kunnen starten. We 
laten een groep patiënten de telemonitoring 
van ict-ontwikkelaars Sananet en Veta 
Health testen. Gegevens van de patiënt over 
zijn conditie worden dagelijks gemeten en 
ingevoerd in een app. Daar komt een advies 
uit hoe je op dit moment met hartfalen kunt 
omgaan.’

Goede aanvulling
Bij klachten als depressiviteit, burn-out, 
angsten en verslaving wijzen de 
Eindhovense huisartsen patiënten sinds 
2016 ook op e-health-platform Minddistrict, 
naast face-to-face begeleiding.

Huijbers: ‘’De regio heeft veel ggz-proble-
matiek, ook onder jeugdigen. Deels kun je 
hiervoor online therapie inzetten als aan-
vulling op de persoonlijke gesprekken, 
blended care dus. Werken aan herstel doe je 
niet alleen tijdens gesprekken, maar ook in 
het dagelijks leven. Op momenten die men-
sen zelf bepalen, kunnen ze via 
Minddistrict de ondersteuning te krijgen 
die ze op dat moment wensen, eventueel 
met coaching van een praktijkondersteu-
ner. De online therapie wint aan populari-
teit.’

In 2017, een jaar nadat DOH met 
Minddistrict in zee was gegaan, maakten 
1.100 patiënten van DOH gebruik van 
Minddistrict en werden er dertig digitale 
behandelmodules toegepast. Inmiddels zit 
15 procent van de ggz-populatie in de regio 
op Minddistrict.

Een andere maatregel waar Huijbers veel 
van verwacht, is ver van hightech maar sluit 
wel goed aan bij de doelgroep ouderen. Het 
gaat om een simpele placemat voor oudere 
patiënten die veel hulpverleners over de 
vloer krijgen. Op de placemat staat in sche-
ma welke hulpverleners en mantelzorgers 
bij de patiënt zijn betrokken en wat hun 
contactgegevens zijn.

‘In een noodgeval kan ambulanceperso-
neel of de huisarts meteen zien wie ze moe-
ten informeren. Ook deze placemat zullen 
we digitaliseren.’  

uit een mix van groepsaanbod, digitaal 
aanbod en persoonlijk contact. Waarbij 
technologie helpt om mensen weg te hou-
den van zwaardere zorg en er eerlijk en zin-
nig wordt omgegaan met premiegeld.’

Leefstijl aanpassen 
Het aandeel patiënten met chronische aan-
doeningen in de regio groeit met 3,5 pro-
cent per jaar. Chronische patiënten die 
onvoldoende zelfredzaam zijn en professio-
nele zorg nodig hebben, zullen in de toe-
komst niet altijd meer kunnen rekenen op 
handen aan het bed. 

Voermans: ‘Zorg op afstand met arbeids-
besparende technologieën zal onontkoom-
baar zijn. Daarbij ben ik ook hoopvol over 
de effecten. Pilots met patiënten van SGE 

met thuismonitoring van hartfalen en dia-
betes hebben aangetoond dat patiënten 
boven verwachting snel met de meetinstru-
menten thuis kunnen werken. Ze vonden 
het dagelijks meten geen belasting. Een app 
stimuleerde de patiënten meer te bewegen. 
De praktijkondersteuner keek op afstand 
mee en kon de patiënt coachen.’

DOH heeft met apothekers in de regio 
een overeenkomst zodat de patiënt voorde-
lig een bloeddrukmeter kan inkopen. ‘Ook 
zijn deze meters in de praktijk voor patiën-
ten beschikbaar voor bruikleen,’ vertelt 
Huijbers. ‘Hiermee kan de patiënt eens per 
drie maanden gedurende enkele dagen zelf 
zijn bloeddrukwaarden meten en indien 
nodig zijn leefstijl aanpassen. Patiënten met 
diabetes stimuleren we ook om zelf gluco-
semetingen te doen en meer werk te maken 
van zelfzorg.’

Snel contact
Eerstelijnszorg en de vier ziekenhuizen in 
Zuidoost-Brabant ontmoeten elkaar 
rondom hartzorg in een stuurgroep hart- en 
vaatziekten die onderdeel is van het 
Nederlands Hart Netwerk (NHN), een 
samenwerkingsverband tussen zorgprofes-
sionals van de eerste, tweede en derde lijn. 

Pascale Voermans, die lid is van de stuur-
groep: ‘Het NHN bekijkt onder meer welke 
innovatieve vormen van (zelf)zorg geïmple-
menteerd kunnen worden. Tussen de huis-
artsenorganisaties en de cardiologen van 
de ziekenhuizen zijn afspraken gemaakt 
over transmurale zorgpaden. Door te wer-
ken volgens de methode van value based 
healthcare is er snel contact tussen huisarts 
en specialist en wordt de kwetsbare patiënt 
niet langer van de ene naar de andere 
spreekkamer gestuurd. ‘

Bij VBHC wordt het gehele zorgpad voor 
de behandeling van een patiënt als uit-
gangspunt genomen, zodat de bijdrage van 
de verschillende disciplines, inclusief de 
kosten, duidelijk wordt. Het hele traject van 
preventie tot en met revalidatie en nazorg 
wordt in kaart gebracht. 

‘De zorg voor de patiënt is niet langer 
opgesplitst rondom verschillende dokters 
die niet alle informatie van elkaar hebben’, 
zegt Huijbers, tevens kaderarts voor hart- 
vaatziekten. ‘We gaan onderzoeken welke 


