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• Patiënten meer regie

• Professionals geven zorg op de juiste plek

• Patiënten minder naar het ziekenhuis

• Meer tijd voor de patiënt

NVZ strategie: Digitale zorg in 2025

De NVZ zet in op 
standaardisatie, 
toegang en hergebruik 
van data zodat de 
patiënt de juiste zorg 
ontvangt, zo dicht bij 
huis als mogelijk (met 
digitale zorg). 



Van vrije tekst naar 
gestructureerde data 
voor hergebruik 
Eenheid van taal als basis



Goed klimaat

Vruchtbare grond

Eenheid van taal
Informatiestandaarden

Open systemen/ 
hergebruik data

Basis infrastructuur

Patiënt meer regie 
over eigen gezondheid

Juiste zorg (informatie) 
op de juiste plek

Zorg op afstand 
(ehealth, monitoring)

Nieuwe behandeling 
o.b.v. Big data

Corona crisis, kans 
versnelling



Van Fax/DVD naar 
elektronische 
Gegevensuitwisseling 
Juiste informatie op de juiste plek



Informatie uitwisseling
Hoe gaat het nu?

.



Landelijke programma’s gegevensuitwisseling

Medicatieproces 9.0
Medicatie overdracht 

VIPP Inzicht 
verpleegkundige overdracht

Gegevensuitwisseling
Acute Zorg (GAZ)

Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de zorg

BGZ

Beelden



Van fysieke poli 
naar digitale zorg
Zorg dichtbij de patiënt



Stijging consulten op afstand tijdens Coronacrisis*

*Onderzoek Gupta: Corona: katalysator of struikelblok voor groenere ziekenhuiszorg?, Mei 2020



Gupta: potentieel 25% poli op afstand*

*Onderzoek Gupta: Corona: katalysator of struikelblok voor groenere ziekenhuiszorg?, Mei 2020



Versnelling digitale polikliniek contacten

Digitale polikliniek 2019 Q1 en Q2 2020*

# Digitale polikliniek contacten (bel, mail, screen) 2,3 mln. 2,7 mln.

% digitaal t.o.v. totale polikliniek contacten 10% 27%

*Bron: DHD, voor Q2 2020 hadden op het moment van analyse 13 ziekenhuizen gegevens aangeleverd. 



Aandeel specialismen in digitale polikliniek

Top 3 ziekenhuizen (Q1 en Q2 2020*)

1) Bernhoven (36%)

2) St. Antonius ziekenhuis (34%) 

3) Ziekenhuis Amstelland (34%)

*Bron: DHD, voor Q2 2020 hadden op het moment van analyse 13 ziekenhuizen gegevens aangeleverd. 

Specialisme % digitale poli 
2019

% digitale poli 2020 
Q1/Q2

1) MDL 23% 47%

2) Reumatologie 12% 44%

3) Interne geneeskunde 17% 42%

4) Kindergeneeskunde 18% 36%

5) Longziekten 10% 34%

6) Cardiologie 8% 33%

7) Urologie 11% 33%

8) Neurologie 13% 32%

9) Dermatologie 7% 22%

10) Orthopedie 5% 19%



Ambitie: van fysieke poli naar (blended) digitale zorg

Wat is ervoor nodig om dit vast te houden/ te implementeren en op te schalen?

▪ Ontwikkelen blended zorgpaden

▪ Betrek patiënten vanaf de start 

▪ Aanpassing processen, organisatie, taakverdeling

▪ Technische implementatie

▪ Visie en inrichting monitoring op afstand en follow up

▪ Andere manier van zorgverlening voor artsen en patiënten

▪ Structurele financiering




