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Korte samenvatting rapport & presentatie

Innovatie in de Zorg

Op 16 januari 2020 vond een bijeenkomst plaats voor
zorgbestuurders en -toezichthouders. Aanleiding was het rapport
Digitale Strategie. Dit document biedt een samenvatting.

Dat we op zo’n korte termijn zoveel bestuurders en
toezichthouders uit en van buiten de regio aanwezig
hadden, doet ons enorm goed. Het is niet zozeer die
“Innovatie in de Zorg” die iedereen naar de
bijeenkomst bracht, maar de behoefte aan digitale
samenwerking in de regio, het afstemmen van
informatie-uitwisseling op het zorgproces. Dáár is het
echt te halen. Die technologische innovatie in de zorg
komt toch wel. Waarschijnlijk sneller dan we nu
aankunnen. Daarom juist ons onderzoek en het
evenement. Wat kunnen en moeten we doen om (met
elkaar!) hier meer mee te kunnen?!
 
De zorgklant centraal en in regie, met alle
relevante en noodzakelijke informatie, eenmalig
opgeslagen bij de respectieve  bron (EPD, HIS, PGO,
ECD, etc.) en raadpleegbaar door andere
zorgpartijen in het ketenproces, voor zover de
toestemmingen reiken. En uiteraard betrouwbaar,
veilig en AVG-compliant. 
 
Het is niet zomaar jullie ambitie, of die van VWS of ZN,
maar vooral van de burgers in onze samenleving, die
dit van ons verlangen.

Aanleiding genoeg, het zorglandschap verandert, moet
veranderen, wil veranderen. We weten wat we willen.
Overheid en burgers roepen erom, zorgpersoneel ook,
technologiebedrijven reiken innovatieve oplossingen
aan. Aan goede trendrapporten, terechte visie en
zinvolle inzichten geen gebrek, aan landelijke en
regionale programma’s, projecten en initiatieven ook
niet.
 
Waarom zien we de oplossingen dan nog niet om ons
heen? Logische netwerkdiensten en organisaties met
naadloze samenwerking en digitale
informatie-uitwisseling tussen actoren zoals we die
kennen van gemeenten, de belastingdienst, banken en
webshops. Met al die goede ideeën en aanwezige
technologie knelt vooral de vraag: welke stappen
kunnen, moeten, willen we nu maken? En hoe
dan? Om op die vraag antwoord te geven daalden we
van de globale inzichten en landelijke visie en
programma’s af naar de Brainport regio. Vooral omdat
we deze partijen kennen en gewoon met ze in gesprek
konden gaan.
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We zijn kleinschalig gestart bij de VVT rondom Centrale
24, maar al gauw raakten we in gesprek met 1e, 2e en
3e lijn-organisaties. Deze actoren zijn op complexe
wijze met elkaar verbonden in een netwerk aan
diensten, processen en data - waarbij de zorgklant
graag ziet dat het om haar of hem draait.
 
Dus. Wat houdt jullie tegen? In de kern twee aspecten:
werkprocessen en digitale uitwisseling van informatie.
Oh, en geld. Vanwege die werkprocessen zullen we
expliciet de zorgprofessionals bij de oplossingen
moeten betrekken. We kunnen de oplossing niet als
“IT-kunstje” brengen. Wat we met de IT-richtlijnen uit
de Digitale Strategie (zie het rapport) wél kunnen, is
voorzien in een digitale zorginfrastructuur die
genoemde oplossingen mogelijk maakt. Het
realiseren van de échte oplossingen in de
zorgprocessen zullen we dan met die
zorgprofessionals moeten invullen, bijvoorbeeld aan
de hand van concrete praktijkvoorbeelden van
geprotocolleerde of niet-geprotocolleerde zorg. Dat
was op het brede speelveld van al deze actoren niet in
één onderzoek te verwoorden en zou aan de
praktische werkelijkheid van die praktijkvoorbeelden
tekortdoen. De basis eronder, die digitale
infrastructuur, kunnen we wél beschrijven, daar gaat
het onderzoek en rapport over. Pak je die basis goed
aan, dan wordt digitale informatie-uitwisseling
mogelijk, en kun je case per case met de
zorgprofessionals van betrokken partijen naar de
échte verbeteringen toe gaan werken.
 
Vanuit de hoek van de ketenprocessen, vanuit de
informatie-uitwisseling én vanuit de financiële
afweging komt het realiseren van de benodigde
oplossingen in de kern op één dragend element neer: 
bedrijfsoverstijgend denken en handelen is vereist
om de zorg in de regio betaalbaar te houden en
naadloos te organiseren. Wij wilden niet in de valkuil
stappen van groots en meeslepend alle zorgpartijen in
de regio te revolutioneren met een hoogdravend
trendrapport of volregionaal programma, maar wilden
kijken wie met elkaar welke vervolgstappen echt
kunnen zetten.
 
We gaan niet met z’n allen naar een regionaal EPD, we
willen niet allemaal dezelfde oplossingen moeten
kiezen; wat we willen is gedistribueerde aansluiting –
waar ieder op haar/zijn eigen tempo stappen naartoe
kan nemen.

Daartoe hebben we een Digitale Strategie ontwikkeld,
gebaseerd op zeven uitgangspunten die we met jullie
hebben geformuleerd. De digitale strategie levert een
blauwdruk op voor een referentie architectuur, een
conceptuele beschrijving van een IT-omgeving
waarmee die zeven uitgangspunten écht te realiseren
zijn. Het mooie is dat de technologie om die te
realiseren al bestaat, dat hoeven we niet innovatief
te gaan ontwikkelen. Wat we nodig hebben is
aansluiten en afspraken maken. Met gebruik van
gestandaardiseerde en veilige, AVG-compliant
uitwissel-protocollen, rekening houdend met de
toestemming zoals aangegeven door de zorgklant.
Welke standaarden dan? Liefst natuurlijk zoveel
mogelijk de landelijk voorgeschreven standaarden als
bijvoorbeeld ZIBS, zoals voorgeschreven door Nictiz en
ZIN. Maar waar die voor jullie nog niet 100% dekkend
zijn, kun je onderling eigen afspraken maken. Met een
paar partijen is dat veel makkelijker dan met een heel
land. En als dan later de nationale standaarden voor
die onderdelen klaar zijn, dan heeft iedere deelnemer
dezelfde en kleine aanpassing te maken. Doe je nu
niets en wacht je tot het landelijk helemaal uitgewerkt
is, dan heeft iedereen hele grote en totaal
verschillende aanpassingen te maken, en kunnen jullie
niet meer zo eenvoudig bij elkaar afkijken.

De plaat van de referentie-architectuur is bedoeld
als een model van een IT-omgeving, met richtlijnen
volgens welke de gewenste digitale
informatie-uitwisseling met andere partijen in de
zorgketen en de zorgklant gerealiseerd kan worden.
Deze beschrijft ook hoe die IT-omgeving van een
zorginstelling dan kan aansluiten op de gezamenlijke
digitale zorginfrastructuur. Mogelijk moeten
individuele IT-omgevingen van zorginstellingen worden
opgewaardeerd om deze aansluiting te kunnen
maken. De precieze stappen zullen per zorgpartij
verschillen, maar we hebben een actieplan op
hoofdlijnen paraat.

Het bedrijfsoverstijgend acteren komt er nu op neer
dat we die gezamenlijke digitale zorginfrastructuur
moeten inrichten en beheren. De regionale
informatie-uitwisseling die daarvoor nodig is werkt dan
als katalysator, maar met elkaar zullen we een
modulair regiomodel moeten vormgeven met gezonde
governance en een assertieve link met het podium in
Den Haag.
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