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Pilootprojecten geïntegreerde zorg

Luik e-Gezondheid

Brussel, 6 december 2016
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Plan
• Context
– Gemeenschappelijk plan chronisch
zieken en Gids voor pilootprojecten

– Actieplan e-Gezondheid

• Geïntegreerd patiëntendossier

• Datamanagement
• Voorstel werkmethode
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Gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken
Actielijn 2: methodologische, wetenschappelijke en technische
ondersteuning
WP 8 : technische
ontwikkeling van
instrumenten in het
kader van de
elektronische
uitwisseling van
gegevens (geïntegreerd
patiëntendossier)
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Gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken
Annex bij het Plan - Component 9 : geïntegreerd
patiëntendossier
– Mogelijk maken en verbeteren van het delen van gegevens en
samenwerking tussen zorgverleners
– Informatie beschikbaar op elk moment, dat een betere analyse
van de noden van de patiënt toelaat en tijdsbesparing
– Vermijden van het ontwikkelen van specifieke applicaties
gereserveerd voor enkele patiëntengroepen, vermijden dat
zorgverleners verschillende systemen met betrekking tot de
patiënt moeten beheren
– Wens: standaardisatie van het instrument en zijn configuraties
– Ontwikkeling van een instrument door de overheid in
samenwerking met de partners op het terrrein
– Synergies met het actieplan eGezondheid 2013-2018
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Gids voor pilootprojecten
Annex bij de Gids – 14 componenten van geïntegreerde
zorg:
9. Geïntegreerd patiëntdossier:
De ontwikkeling van een geïntegreerd (elektronisch)
patiëntendossier (GDP) moet het delen van gegevens
tussen zorgverleners die te maken hebben met
geïntegreerde zorg voor chronisch zieken mogelijk maken
en verbeteren; de informatie die op elk moment
beschikbaar is laat een betere behoefteanalyse van de
patiënt toe, in het bijzonder in complexe situaties.
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Actieplan eGezondheid 2015-2018
1.
2.
3.
4.
5.

GMD = EMD => Sumehr
Ziekenhuis EPD
Medicatieschema
Elektronisch voorschrift
Gegevens delen via het systeem
hubs & metahub voor algemene
en universitaire ziekenhuizen
6. Delen om samen te werken
7. Psychiatrische en andere
instellingen en het systeem
hubs & metahub
8. Invoeren van een uniform
evaluatie-instrument (BelRAI)
9. “Incentives voor Gebruik”
10. Toegang tot de gegevens door
de patiënt (PHR)

11. Communicatie
12. Opleiding en ICT-ondersteuning
van zorgverstrekkers
13. Standaarden en
terminologiebeleid
14. MyCareNet
15. Administratieve vereenvoudiging
16. Traceerbaarheid van de
implantaten en van de
geneesmiddelen
17. Veralgemeend gebruik van de
eHealthBox en gegevens van
zorgverstrekkers beschikbaar in
CoBRHA
18. Inventarisatie en consolidatie van
registers
19. Mobile Health
20. Governance, roll out en
monitoring e-Gezondheid

Enkele definities
HUB : repertoire aan documenten beschikbaar in de ziekenhuizen
MetaHUB : interconnectie tussen de verschillende HUB’s
Kluis (coffre-fort) : stockage van documents / 1ste lijn

HUB’s

HUB’s

Kluizen

Vlaanderen CoZo (UGent+UZA)
Nexuz (KUL)

Vitalink (Vlaamse
Gemeenschap)

Wallonië

RSW (Fratem)

Intermed (Fratem)

Brussel

RSB (Abrumet)

Brusafe (Abrumet)

Domeinen van eGezondheid
Gegevens voor
volksgezondheid

Administratieve
gegevens

Zorgverleners

Patiënt

Te delen gegevens:
tussen zorgverleners en met de
patiënt

Gegevens
voor de
financiering

AP 1 : GMD = EMD => Sumehr
• Om kwaliteit te garanderen en patiënten
correct te informeren, alle huisartsen
registreren hun medische gegevens in een
elektronisch dossier (verplicht voor iedereen
Huisartsen :
tegen 2020)
GMD = EMD
• De Sumehr is een gecodeerde en
gestructureerde bestand toegankelijk voor elke
arts (mits akkoord van de patiënt) en voor de
patiënt zelf
• Elke patiënt heeft recht op een Sumehr

• De Sumehr wordt gebruikt in alle wachtposten
vanaf 1/1/2017
Sumehr
KLUIZEN

AP 1: GMD = EMD => Sumehr
Inhoud van Sumehr :
Aanmaakdatum
Auteur
Patiëntidentificatie
Geneesmiddelenintoleranties
Allergieën
Sociale risicofactoren
Andere risicofactoren
Patiënt gerelateerde
contactpersonen

Houder van het GMD
Actuele problemen
Lopende behandelingen
Medische antecedenten
Therapeutische antecedenten
Actieve medicatie
Vaccinaties
Wil van de patiënt

AP 2: Ziekenhuis-EPD
• Unieke patiëntidentificatie
• Problemen: huidige diagnostiek en medische voorgeschiedenis
• Allergieën
• Voorschriften/elektronische administratie van de
geneesmiddelen
Huisarts:
GMD = EMD
EPD
• Medicatie-interacties
Ziekenhuizen
• Verpleegkundig zorgplan
• Voorschriften RX, labo, consultaties
• Afsprakenplanning, ontslagbrief
• Vitale parameters, therapeutische bepekringen
• Informed consent
• Medische resultaten
• Communicatie met HUB
Sumehr
KLUIZEN

AP 3 et 4 : Elektronisch voorschrift en
medicatieschema
• Elektronisch voorschrift
veralgemenen
• Elektronisch voorschrift =
authentieke bron
• Gedeeld farmaceutisch
Ziekenhuis
dossier veralgemenen
EPD
• Gedeeld multidisciplinair
medicatieschema
geïntegreerd in de software
van de zorgverleners
• Globale beheer van de
medicamenteuze
behandeling door integratie
van de verschillende
applicaties

Huisarts:
GMD = EMD

Elektronisch
voorschrift

Apotheker

Medicatieschema

Sumehr
KLUIZEN

AP 5 en 7: Gegevensdeling via de HUB’s
Gedeelde documenten via de HUB’s:
Consultatieverslagen, ontslagbrief, operatie protocollen, medische beeldvorming
protocollen, labo-resultaten, …

WZC, PVT,
BW, …

Huisarts:
GMD = EMD

Ziekenhuis
EPD

Elektronisch
voorschrift

Apotheker

HUB’s

Medicatieschema

Sumehr
KLUIZEN

AP 8: BelRAI, uniform evaluatie-instrument
Het gebruik van het instrument BelRAI veralgemenen voor alle kwetsbare personen
die met een complexe en multidimensionele problematiek worden geconfronteerd
(medisch probleem en/of mobiliteitsprobleem, voeding, hygiëne, handicap …)
Verpleegkundig,
kiné, logo,…
WZC, PVT,
BW, …

Huisarts:
GMD = EMD

Ziekenhuis
EPD

Elektronisch
voorschrift

Apotheker
HUB’s
BelRAI
Medicatieschema

Sumehr
KLUIZEN

AP 6: Delen om samen te werken
• Elk beroep beschikt over een eigen gestructureerde EPD
• Elke kluis (Vitalink, Intermed, Brusafe) definieert de manier waarop EPD’s
kunnen gepubliceerd worden
Verpleegkundig,
kiné, logo,…
WZC, PVT,
BW, …

Huisarts:
GMD = EMD

Ziekenhuis
EPD

Elektronisch
voorschrift

Apotheker
HUB’s
BelRAI
EPD’s

Medicatieschema

Sumehr

DELEN OM SAMEN TE WERKEN

KLUIZEN

AP 10: Toegang tot de gegevens door de patiënt
Vanaf 1/1/2018 zal de patiënt toegang hebben tot
zijn/haar volledige gezondheidsgegevens en kan de
patiënt zelf informatie toevoegen aan zijn/haar dossier
Verpleegkundig,
kiné, logo,…

Huisarts:
GMD = EMD

Ziekenhuis
EPD

WZC, PVT,
BW, …

Elektronisch
voorschrift

Toegang
door de
patiënt

Apotheker
HUB’s
BelRAI
PHR
EPD’s

Medicatieschema

DELEN OM SAMEN TE WERKEN

Sumehr
KLUIZEN

AP 18: Inventarisatie en consolidatie van registers
Uniforme en veilige
techniek voor
verzameling en –opslag
van wetenschappelijke
gegevens

Registers /
Healthdata
Verpleegkundig,
kiné, logo,…

Huisarts:
GMD = EMD

Ziekenhuis
EPD

WZC, PVT,
BW, …

Elektronisch
voorschrift

Toegang
door de
patiënt

Apotheker
HUB’s
BelRAI
PHR
EPD’s

Medicatieschema

DELEN OM SAMEN TE WERKEN

Sumehr
KLUIZEN

AP 14: MyCareNet

MyCareNet veralgemenen voor facturatie en
aanvragen akkoorden aan de adviserend
geneesheren – afschaffing van de
papieren getuigschriften
Registers /
Healthdata
MyCareNet

Verpleegkundig,
kiné, logo,…

Huisarts:
GMD = EMD

Ziekenhuis
EPD

WZC, PVT,
BW, …

Elektronisch
voorschrift

Toegang
door de
patiënt

Apotheker
HUB’s
BelRAI
PHR
EPD’s

Medicatieschema

DELEN OM SAMEN TE WERKEN

Sumehr
KLUIZEN

AP 19 : Mobile Health
Registers /
Healthdata

Het verbeteren van het comfort
van de patiënt en gebruikers door
een juridisch en financieel kader
aan te reiken voor het gebruik van
mobiele applicaties
MyCareNet

Verpleegkundig,
kiné, logo, …

Huisarts :
GMD = EMD

Ziekenhuis
EPD

WZC, PVT,
BW, …

Elektronisch
voorschrift

Toegang
door de
patiënt

Mobile
Health

Apotheker

HUB’s
BelRAI
PHR
EPD’s

Medicatieschema

DELEN OM SAMEN TE WERKEN

Sumehr
KLUIZEN

Enkele belangrijke principes
Respect voor de persoonlijke levenssfeer- informed
consent
 AP 11 : Communicatie
Veiligheid van de informatie
 AP 17 : eHealthBox, Cobrha
Technische en semantische interoperabiliteit
 AP 13 : standaarden en terminologie
Opleidingen voor professionals en ‘incentives’ voor
gebruik
 AP 9 en 12

Geïntegreerd patiëntendossier
Bijlage bij het Plan - Component 9 : geïntegreerd patiëntendossier
Verschillende nuttige functionaliteiten om de chronische zieken te
ondersteunen :
• het interageren met bestaande systemen van individuele dossiers
• het registreren of direct verwijzen naar een aantal gegevens, in real
time, ongeacht waar de gebruiker zich bevindt
• beantwoorden aan de niet-medische behoeften en het verzekeren van
de coördinatie van alle zorg- en hulpverlening
• het maximaal integreren van bestaande oplossingen
• het ontwikkelen van een multidisciplinair zorgplan, het vastleggen van
de doelstellingen over de aanpak en het bijhouden van een 'dagboek‘
• het extraheren van nuttige informatie in het kader van administratieve
formaliteiten, aanvulling van registers of evaluatie van de activiteiten

Geïntegreerd patiëntendossier
Bijlage bij het Plan - Component 9 : geïntegreerd patiëntendossier
Verschillende modules :
• een module voor de patiënt: het zichtbaar maken van zijn/haar gegevens
en het opslaan van bepaalde gegevens (bv. in het kader van zelfmonitoring)
• een coördinatie-module, ofwel case management
• een dagboek: informeel communiceren tussen leden van het
multidisciplinaire team, het signaleren van alarmen, enz.
• een module die het mogelijk maakt om een multidisciplinair team te
vormen op basis van de behoeften van individuele patiënten
• een module die het mogelijk maakt om bepaalde belangrijke gegevens
uit te wisselen, noodzakelijke informatie voor het optimaliseren van de
interventies van de verstrekkers

Datamanagement
Administratieve
gegevens

Gegevens voor
volksgezondheids
-doeleinden

Zorgverstrekkers
Patiënt
Gegevens te delen: tussen
zorgverstrekkers en met de
patiënt

Gegevens
voor
financiering

Datamanagement
Uitwisseling van gegevens tussen zorgverstrekkers en met de
patiënt: diagnose, consultatieverslagen, verleende verstrekkingen,
zorgcoördinatie, zorgplan, medicatieschema, dagboek, ...
Gegevens voor administratieve doeleinden: stratificatie van de
doelgroep, inclusiecriteria, opvolging van het project, zelfevaluatie
indicatoren, projectpartners en potentiële partners, opvolging van
het zorgaanbod, …
Gegevens voor volksgezondheidsdoeleinde: het verzamelen van
gegevens voor wetenschappelijke evaluatie (FAITH.be)
Gegevens voor de financiering: opvolging van de uitgaven,
budgetgarantie, [betaling van de actoren], [gebundelde betaling], …

Ontwikkeling van een multidisciplinair
instrument door de overheden
Vanaf januari: analyse en ontwikkeling van een technische
oplossing (RIZIV met Smals)
Principes :
-

-

Laat toe om multidisciplinaire équipes te creëren rondom de patiënt
(toegangsbeheer, therapeutische relatie, geïnformeerde toestemming)
Laat toe om verschillende lokale elektronische dossiers te publiceren
Bevat een persoonlijke agenda, een medicatieschema, BelRai, een
planningstool
Vergemakkelijkt de communicatie via een dagboek-functie

Pistes :
-

Zelfde interface voor verschillende disciplines
Connectie via Cobrha (e-Health platform)
Hosting van de gegevens binnen het project
Applicatie die door elke zorgverstrekker kan geïnstalleerd worden op
zijn eigen PC

Burger-Patiënt (PHR)

Intra- en multi-disciplinaire coördinatie

Solo

Doelstellingen

E
q
u
i
p
e

P
a
r
a
m
e
t
e
r
s

P
l
a
n

BelRAI

Andere
evaluaties

Sumehr

Vidis

Dagboek

Gedeelde
gegevens

Tardis
Qermid
en andere
registers

Netwerk
dossiers

Lokale
dossiers

Administratieve vereenvoudigingen
Evaluaties - Monitoring

Ontwikkeling van een multidisciplinair
instrument door de overheden
Uitbreidingen:
-

Hergebruiken van bestaande data vanuit de software van de
professionals?

-

Automatische extractie van data voor FAITH.be (via
HealthData.be)?

-

Hergebruiken van data voor:
- Facturatie?
- Activiteitenrapport?
- Opvolging van het project?
- Zelfevaluatie?
- …?

Voorgestelde werkmethode
Voor bereiding van lastenboek met een specifieke
werkgroep samengesteld uit:
- pilootprojecten,
- FAITH.be,
- Smals,
- IAC, …
Opdracht:
- Het definiëren van de functionaliteiten
- De bepaling van de inhoud
- Planning en prioriteiten
=> Identificeren van functionaliteiten die
kunnen ontwikkeld worden tegen juni 2017:
evenwicht vinden tussen de
vragen/verwachtingen en wat mogelijk is

Voorgestelde werkmethode
Verwachtingen ten aanzien van de projecten:
- Klaar zijn voor een informatisering
- Geen ad-hoc platformen ontwikkelen
- Ter voorbereiding van de werkgroep, het
verzamelen van informatie op niveau van het
consortium omtrent:
-

de reeds beschikbare elektronische gegevens
de behoeften op vlak van data en functionaliteiten
de beschikbare apparatuur
de prioriteiten
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Vragen…

