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2019 lijkt een jaar te worden met wederom nieuwe projecten 
en initiatieven. Er zijn diverse kansen om verdere invulling te 
geven aan de thema’s uit ons strategisch plan.

Daarnaast zullen wij verdere invulling geven aan het e-
healthmanifest en blijven wij onze huidige diensten verder 
ontwikkelen en het gebruik ervan stimuleren.

Verder met de ingeslagen route



Stand van zaken

Participanten

LSP

Point

Sleutel-portaal

Sleutel-mail

ZorgDomein

In de regio worden 
maandelijks > 2.500 

beveiligde e-
mailberichten 

verstuurd

De apotheken in onze 
regio vragen circa 

20.000 keer per week 
medicatiegegevens op 

via het LSP 

ZorgMail

Per jaar worden in onze 
regio ruim 2 miljoen 

elektronische berichten 
via ZorgMail
uitgewisseld 
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Doelstellingen per thema 

Doelstellingen

Communicatie in de 
wijk

• Besluit en eventuele start project ‘Communicatie in de wijk’
• Besluit over initiatief ‘Regionaal Aanmeld Punt’ (RAP)
• Inventarisatie oplossingen en resultaten andere regio’s
• Verbreding en inventarisering gebruik ZorgApp ZHN
• Afronding project ‘Verwijzen VVT’
• Regionale strategie messenger-functionaliteit
• Behoefte-inventarisatie Zorgmail binnen de VVT

Medicatieveiligheid
• Verdere stimulering dat leidt tot toename gebruik LSP
• Succesvolle afronding project ‘Elektronische vooraankondiging’

Uitwisseling van 
diagnostiek

• Besluit over initiatief ‘Professionele samenvatting via LSP naar specialist’
• Uitvoering project ‘Professionele samenvatting via LSP naar specialist’
• Besluit over initiatief ‘HASP 2.0’
• Uitvoering project ‘HASP 2.0’

Regie over eigen 
gezondheid

• Organisatie bijeenkomsten e-healthmanifest
• Regionaal voorstel deelname OPEN
• Verkenning regionale aanpak Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)
• Verkenning nog een keer organisatie e-healthfestival

Privacy
• Afsprakenstelsel verwerkingen
• Continuering kennisuitwisseling
• Uitbreiding dienstverlening FG-team

Missie: 
Een gezonde regio door 
digitale samenwerking

Visie: 
Wij versterken digitale 

samenwerking, waardoor in 
2020 onze zorgprofessional 

toegang heeft tot alle 
benodigde informatie en 
onze zorgconsument de 

regie kan voeren over zijn 
eigen gezondheid.

Onze diensten ondersteunen zorgverleners op meerdere aspecten. 
Daarom zijn doelstellingen per thema geformuleerd.



Hier geven wij aan hoe de diensten van Sleutelnet verder verbeterd 
kunnen worden. De doelstellingen worden in onderstaande tabel 
toegelicht en kunnen gelden voor meerdere diensten. Op de volgende 
pagina wordt aangegeven welke doelstelling geldt voor welke dienst. 

Doelstellingen per dienst (1)

Missie: 
Een gezonde regio door 
digitale samenwerking

Visie: 
Wij versterken digitale 

samenwerking, waardoor in 
2020 onze zorgprofessional 

toegang heeft tot alle 
benodigde informatie en 
onze zorgconsument de 

regie kan voeren over zijn 
eigen gezondheid.

Doelstelling Toelichting

Verbetering van de 
informatieoverdracht

Dit houdt in dat de zorgverleners de informatie meer ontvangen conform hun 
behoefte. Dit kan betekenen: correctere informatie, vollediger, tijdiger of beter 
aansluitend op hun werkwijze.

Vergroting van het 
toepassingsgebied

Sommige diensten hebben het potentieel om in meer situaties waardevol te 
zijn. Wij streven ernaar ze ook in deze nieuwe use cases te benutten.

Meer gebruik door 
de deelnemers

Soms worden diensten nog beperkt gebruikt, bijvoorbeeld vanwege 
onwetendheid of wennen aan een nieuwe manier van werken. Dan zullen wij 
meer gebruik actief stimuleren en praktische ondersteuning bieden.

Meer deelnemers
Wanneer nog niet alle zorgverleners of zorgaanbieders (die ervan kunnen 
profiteren) de dienst gebruiken, zullen wij dit onder de aandacht brengen bij 
deze partijen.

Problemen 
verminderen

Dit hebben wij als doel wanneer de gebruikerservaringen suboptimaal zijn, 
vanwege bijvoorbeeld gebruiksonvriendelijkheid, onvoldoende performance of 
fouten.

Verbetering van het 
beheer 

Beheersactiviteiten zijn onder meer gebruikersondersteuning, monitoring van 
het gebruik, organisatie van gebruikersgroepen, coördinatie van 
doorontwikkeling, contract- en leveranciersmanagement en troubleshooting.

Verhoging van de 
efficiëntie

Hiermee beogen wij zoveel mogelijk waarde te leveren tegen zo laag mogelijke 
kosten.



Doelstellingen per dienst (2)

ZorgMail POINT
Zorg-

Domein
LSP

Sleutel-
mail

Sleutel-
portaal

ZorgApp 
ZHN

Verbetering van de 
informatieoverdracht

x x x

Vergroting van het 
toepassingsgebied

x x x x x x

Meer gebruik door de 
deelnemers

x x x x x

Meer deelnemers x x x x x x

Problemen verminderen x x x

Verbetering van het beheer x x

Verhoging van de efficiëntie x x x x

Missie: 
Een gezonde regio door 
digitale samenwerking

Visie: 
Wij versterken digitale 

samenwerking, waardoor in 
2020 onze zorgprofessional 

toegang heeft tot alle 
benodigde informatie en 
onze zorgconsument de 

regie kan voeren over zijn 
eigen gezondheid.

Onderstaande tabel geeft weer waar wij duidelijke kansen zien en in 2019 
proactief op willen acteren. In de lege velden kunnen zich ook kansen 
voordoen, welke wij dan reactief zullen benutten.



Kansen en uitdagingen

In 2019 verwachten wij het volgende op ons pad…

Kansen

• Er lopen vier initiatieven. Deze kunnen allemaal leiden tot nieuwe projecten en/of diensten. Er 
blijkt dus veel behoefte te zijn aan meer digitale samenwerking én ondersteuning door 
Sleutelnet.

• Het grote animo voor het e-healthmanifest geeft brede belangstelling aan voor regionale e-
ehealth-ontwikkelingen.

• Een initiatief dat in potentie bijzonder impactvol kan zijn is OPEN, dat staat voor: online 
patiënteninzage in de eerstelijnszorg. Mogelijk koppelen wij hier ook een regionale aanpak voor 
een PGO aan.

• Het succes van ons project ‘Opschaling e-health in de eerste lijn’ leidt tot kansen om geleerde 
lessen ook elders in te zetten.

• Het succes van het eerste e-healthfestival maakt het interessant om dit te herhalen.
• Het e-healthfestival heeft ons waardevolle samenwerkingen opgeleverd waar wij de komende 

jaren meer uit kunnen halen, onder meer met Centrum voor Vitaliteit, gemeenten, NeLL, de 
Rabobank en allerlei leveranciers.

• Verschillende ambities pakken wij gezamenlijk met andere RSO’s op binnen RSO Nederland. Dit 
betreft onder meer het realiseren van interoperabiliteit tussen veilige mailoplossingen, 
verbetering van de samenwerking met landelijke partijen en verbinding leggen met landelijke 
ontwikkelingen zoals Medmij, goed werkbare authenticatie en generieke patiënttoestemming.

Uitdagingen

• Er speelt dermate veel voor het bureau Sleutelnet, dat wij tegen de grenzen van onze mankracht 
aanlopen.

• De aard van de projecten leidt er steeds meer toe dat wij het moeten doen met incidentele 
opbrengsten i.p.v. structurele. Dit maakt het inrichten van een sterk team steeds ingewikkelder, 
omdat de inkomsten voor de jaren erop onzekerder zijn.

• Er is veel roep om een veilige messenger-functionaliteit en hierover wordt Sleutelnet bevraagd. 
Wij zien het risico dat het stimuleren hiervan kannibaliseert met onze dienst Sleutel-mail.


