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Vliegende start voor strategische 
periode

In 2018 zijn Sleutelnet en haar participanten met een vliegende start de nieuwe 
strategische periode in gegaan. Wij hebben onder meer gewerkt aan unieke 
projecten, allerlei initiatieven ontplooid voor nieuwe digitale samenwerkingen, 
een fantastisch e-healthfestival neergezet, zijn nieuwe samenwerkingen 
aangegaan en hebben ons kantoor verhuisd naar een prettige en mooie plek aan 
de Morssingel.

Wij hebben meer impact gemaakt dan ooit, door gericht de 5 strategische 
thema’s beet te pakken: communicatie in de wijk, medicatieveiligheid, regie over 
eigen gezondheid, uitwisseling diagnostiek en privacy. Om dit mogelijk te maken 
hebben we het team verder versterkt, een effectieve projectmethodiek ingevoerd 
en onze interne bedrijfsvoering geprofessionaliseerd. Hoogtepunt van 2018 was 
zonder meer de viering van ons 10-jarig bestaan, waar wij met ruim 300 
bezoekers onder meer de ambitie hebben geuit om als regio landelijk koploper te 
worden op het gebied van e-health.
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Participanten

Sleutelnet

Partici-
panten

Reos

Leveranciers

VZVZNictiz

RSO’s

Trans-
muralis

2  ziekenhuizen
3  GGZ-instellingen
19 VVT-instellingen
1  GGD
2  huisartsenposten
1 ZBC

1  revalidatiecentrum
1  huisartsenvereniging
1  laboratorium
1  trombosedienst
1  verzekeraar
1  Stichting voor 
Dienstapotheken

Onze participantenIn 2018 heeft Sleutelnet zeven nieuwe 
participanten mogen verwelkomen: Aangenaam 
Verzorgd, Alles in Zorg, Stichting het Lichtpunt, 
Zorg-Vuldig, Zusters voor Zorg, Curium LUMC en 
Stichting Samenwerkende Dienstapotheken 
Rijnland (SSDR). Daarmee komt het totaal aantal 
participanten op 34 en zijn vrijwel alle zorgpartijen 
in de regio Zuid-Holland Noord vertegenwoordigd 
in Sleutelnet. 

Onze belangrijkste stakeholders
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Wij hebben een start gemaakt met de invulling van het 
strategische plan 2018-2020. In de volgende sheets is te 
lezen hoe wij de vijf thema’s uit dit plan zijn gaan aanpakken. 

Eerste jaar strategische periode



Resultaten

Doelstelling Resultaat

• Besluit en eventuele start project ‘Communicatie in de 
wijk’

• Besluit en eventuele start én afronding project 
‘Verwijzingen VVT’

• Besluit en eventuele start én afronding project 
‘Opschaling e-health eerste lijn’

• Besluit en eventuele start én afronding project ‘Zorgapp’
• Inventarisatie definitieve behoeften en opstart project 

‘Regionale FG’, ontwikkeling dienstenaanbod en 
operationalisering

• On hold gezet: geen oplossing sloot aan op alle 
wensen Leveranciers gevraagd hiernaar door te 
ontwikkelen.

• Gerealiseerd (afronding begin 2019)

• Gerealiseerd

• Gerealiseerd (afronding begin 2019)
• Gerealiseerd

• Plan voor de operationalisering van alle thema’s uit het 
strategisch plan

• Plan voor besteding reserveringsgelden innovatie
• Invoering verbeterd projectmanagement

• Gerealiseerd, wordt wel continu aangescherpt

• Gerealiseerd
• Gerealiseerd

• Plan voor de invulling van een kenniscentrum 

• Structurele invulling kennisuitwisseling functionarissen 
gegevensbescherming

• Gerealiseerd voor e-health en privacy, de 
thema’s waarbij behoefte bleek hieraan

• Gerealiseerd

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.

De resultaten per dienst, project en initiatief worden op de volgende 
pagina’s uiteengezet. 
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Diensten (1)

ZorgMail
• Door het in werking treden van de AVG hebben wij 200 nieuwe aanmeldingen 

van paramedicipraktijken ontvangen (+30%). 
• Vanwege het aflopen van het contract begin 2019 zijn wij halverwege 2018 de 

onderhandelingen gestart voor een nieuw contract. Onze doelstelling voor deze 
nieuwe overeenkomst waren: minimaal gelijk kwaliteitsniveau, behoud van alle 
juridische afspraken uit onze mantelafspraken en behoud van gunstige prijs. De 
onderhandeling zijn inmiddels afgerond en afgezien van de jaarlijkse 
prijsindexatie hebben wij dezelfde financiële condities kunnen afspreken. 
Daarnaast zijn dezelfde voorwaarden afgesproken als bij het vorige contract, over 
deze voorwaarden waren alle gebruikers tevreden. 

ZorgDomein
• In 2018 zijn drie nieuwe zorgorganisaties aangesloten op ZorgDomein: Tom in de 

Buurt, Curium-LUMC en Basalt. Ook is een nieuwe verwijzersgroep aangesloten: 
de specialist ouderengeneeskunde. De SO’s van Topaz, Marente, WIJdezorg en 
ActiVite kunnen hierdoor digitaal diagnostiek aanvragen en digitaal verwijzen 
naar de ziekenhuizen in de regio. 

• Daarnaast heeft er in 2018 een project plaatsgevonden om acht VVT-organisaties 
aan te sluiten op ZorgDomein. Deze organisaties zijn op 1 februari 2019 live 
gegaan.  
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Diensten (2)

POINT

• Sinds begin 2018 wordt POINT ingezet voor het overzicht van de beschikbare Eerste 
Lijns Verblijf (ELV) plekken voor het Regionaal Aanmeldpunt Zuid-Holland Noord 
(RAP). Sleutelnet heeft de te nemen stappen in POINT gecoördineerd. 

• Sinds begin 2018 wordt POINT ook ingezet voor de terugkoppeling van medisch 
specialistische verpleging in de thuiszorg naar de specialist in het ziekenhuis voor 
urologie patiënten.

• De veiligheid is aangescherpt d.m.v. 2-factor authenticatie bij inloggen. Veel 
organisaties hebben ip-controle ingevoerd of 2-factor authenticatie via sms-code.

• Er zijn 4 extra organisaties POINT gaan gebruiken, te weten: Aangenaam Verzorgd, 
Alles in Zorg, Zorg-Vuldig en Zusters voor Zorg.

• De nieuwe contractonderhandelingen voor het
contract van 2019 – 2023 hebben plaatsgevon-
den en Sleutelnet heeft een nog gunstigere 
prijs bedongen voor het nieuwe contract.
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Diensten (3)

Sleutel-mail

• Het aantal eerstelijns gebruikers is gegroeid naar ruim 250. Het bereik is echter nog groter, 
omdat nu veel praktijken werken met maar één veilige mailbox, bijv. voor een 
info@huisartsenpraktijk.nl mailadres. Ook steeds meer tandartsen en verloskundigen 
maken gebruik van Sleutel-mail en daarnaast verreweg de meeste zorginstellingen in onze 
regio.

• De toename in interesse en gebruik is mede te verklaren doordat de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking trad vanaf mei 2018.

• Wij hebben de helpdeskfunctie uitbesteed, waarmee deze dienstverlening verder is 
geprofessionaliseerd.

• Wij hebben een nieuw contract onderhandeld en gesloten met de leverancier en de 
deelnemende participanten.

Functionaris Gegevensbescherming
De AVG stelt meer dan 80 nieuwe eisen aan zorgpartijen, waaronder het aanstellen van een 
Functionaris Gegevensbescherming (FG). Sleutelnet biedt haar participanten de mogelijkheid 
om een FG op ZZP-basis in te huren. Dit kan als vaste FG, als plaatsvervangend FG, als adviseur 
van de FG of als kwartiermaker. Hiermee helpt Sleutelnet haar participanten om ‘AVG-proof’ te 
worden. Tevens heeft Sleutelnet meerdere FG-bijeenkomsten georganiseerd, waarbij FG’s, 
privacy officers, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden ervaringen, kennis en 
methodieken uit konden wisselen. Dit zorgt voor een grotere regionale eenheid in beleid en 
kennis en een beter begrip van de AVG, dat nog meer in de praktijk uitgekristalliseerd dient te 
worden. 
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Diensten (4)

Sleutel-portaal

• 80% van de huisartspraktijken zijn met Single Sign On (SSO) aangesloten op het portaal (het gaat om ±200 
huisartsen).

• Beschikbare applicaties op het portaal:

– Scal lab-uitslagen: resultaten van bij SCAL aangevraagde lab-onderzoeken, kunnen via een viewer 
door de zorgverlener worden opgevraagd.

– LSP viewer: vanuit het ZIS wordt de LSP viewer gestart met de medicatieverstrekkingen van de 
patiënt.

– Mijn Patiënten: mogelijkheid voor huisartsen om de HAP te informeren over specifieke zaken 
betreffende eigen patiënten. Bijvoorbeeld reanimatiebeleid, palliatieve situaties, medicatieshoppers. 
Tevens mogelijkheid voor feedback vanuit de HAP terug naar de huisarts.

– Ncontrol: faciliteert elektronische ondersteuning van de medicatiebeoordeling tussen apotheker en 
huisarts 

– Curavista (langlopende pilot)

– Medical Dashboard nefrologie: een e-healthplatform waarin specialist, huisarts en patiënt 
samenwerken bij aanvankelijk de chronische zorg voor patiënten met niertransplantaties.

• Momenteel is een pilot van het LUMC gaande met het Medical Dashboard (met een groep van ongeveer 12 
huisartsen); de voorlopige resultaten zijn positief. Het LUMC probeert dit op te schalen (maar is daarbij nog 
afhankelijk van externe factoren). 

• Gebruik:

– SCAL lab-uitslagen: 700 aanroepen / mnd

– Topicus HAP “Mijn Patiënten” SHR: 130 aanroepen / mnd

– Topicus HAP “Mijn Patiënten” DDDB: 150 aanroepen / mnd

– Medical Dashboard (pilot): 50 aanroepen / mnd
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Diensten (5) 

Landelijk Schakelpunt (LSP)

Sleutelnet coördineert nog steeds de verdere regionale uitrol en benutting van het LSP, in 
samenwerking met de ziekenhuizen, de huisartsenposten, de apothekers, de huisartsen en de 
Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). 

We hebben financieringsafspraken met VZVZ gemaakt voor 2018 over door Sleutelnet te 
ondernemen activiteiten. Wij hebben opnieuw een persoonlijke aanpak gehanteerd: actief 
monitoren van aansluitingen, foutmeldingen, gebruik en opt-ins en daarop gericht huisartsen 
en/of apotheken benaderd. Wij hebben bijna alle met VZVZ afgesproken doelstellingen gehaald 
(97,6%). De samenwerking met VZVZ wordt gecontinueerd in 2019, financieringsafspraken voor 
2019 zijn inmiddels rond. 

Hier volgen de belangrijkste resultaten die onze regio in 2018 heeft bereikt:

– % Aangesloten huisartsen: 97,5% (+5,5%punt tov eind 2017)

– Opt-in percentage huisartsen: 58% (+ 7%punt)

– % Aangesloten apotheken: 100% (gelijk gebleven)

– Opt-in percentage apotheken: 81% (+6%punt)

– % Apotheken dat wekelijks LSP gebruikt:  98% (+9%punt)

Daarnaast hield Sleutelnet zich in 2018 bezig met de initiatieven Professionele Samenvatting en 
Elektronische Vooraankondiging (dat halverwege 2018 een project werd) via het LSP.
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Projecten (1)

Zorgapp ZHN

Met de eerste lijn, de ziekenhuizen, VVT-instellingen en diverse overige 
zorgaanbieders zijn we aan de slag gegaan om een zorgapp (+website) te 
lanceren, waarin zorgverleners o.a. elkaars contactgegevens, transmurale 
werkafspraken en scholingsaanbod eenvoudig kunnen vinden. Begin 2018 hebben 
Knooppunt Ketenzorg, LUMC, Alrijne Zorggroep en het Dementienetwerk 
(Transmuralis) opdracht gegeven aan Sleutelnet voor de aanschaf van de app van 
MDL Solutions. Sleutelnet is aangewezen als algemeen projectleider, 
contractpartner en centraal beheerder voor een periode van 3 jaar. 

De app is in de zomer van 2018 opgeleverd en telt eind 2018 zo’n 750 gebruikers, 
dat zijn medewerkers uit de achterban van de opdrachtgevers. Na livegang is de 
focus gelegd op het vergroten/verbeteren van de content en het verhogen van 
het aantal actieve gebruikers die onder de opdrachtgevers vallen. Naar 
verwachting zullen in 2019 ook andere organisaties en zorgdisciplines accounts 
kunnen krijgen voor de app.
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Projecten (2)

Elektronische Vooraankondiging

Na een initiatiefase in de zomer van 2018, hebben het LUMC, het Alrijne
Ziekenhuis, de Vereniging voor Eerstelijns apothekers Rijnland (VER) en VZVZ eind 
2018 opdracht gegeven aan Sleutelnet om de digitalisering van de papieren 
receptenstroom van ziekenhuis naar apotheek via het Landelijk Schakelpunt (LSP) 
regionaal te coördineren. Eind 2018 is het project gestart. Het project zal 
uitgevoerd en afgerond worden in 2019. De elektronische vooraankondiging 
wordt regionaal geaccepteerd als recept.

De nieuwe digitale werkwijze zal zorgen voor een hogere medicatieveiligheid, 
minder kans op fraude (dubbel afleveren) en minder kans op fouten (handmatig 
overnemen) en een efficiënter werkproces (minder faxen, minder printen, 
medicatie kan van te voren worden klaargezet/klaargemaakt).

Belangrijke onderdelen van het project zijn het uitvoeren van een risicoanalyse, 
het uitvoeren van een pilot, het analyseren van de knelpunten en het opleveren 
van een getekend convenant dat voorzien is van werkafspraken.
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Projecten (3)

Project Digitaliseren van de verwijzing van huisarts naar VVT
Huisartsenvereniging Rijnland, de NZLO en de acht grootste VVT-organisaties in de 
regio hebben met Sleutelnet samengewerkt om de verwijzing van de huisarts naar 
de VVT in onze regio te digitaliseren. Door de inspanningen van de betrokken 
partijen zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt, is het zorgaanbod regionaal 
geüniformeerd en is de techniek succesvol ingericht. Al deze inspanningen hebben 
ervoor gezorgd dat huisartsen vanaf vrijdag 1 februari 2019 digitaal kunnen 
verwijzen naar: ActiVite, Alrijne V&V, DSV Verzorgd Leven, Groot Hoogwaak, 
Libertas Leiden, Marente, Topaz en WIJdezorg. 

Inmiddels zijn er al meer dan 1000 verwijzingen succesvol via ZorgDomein 
verstuurd. Huisartsen in de regio zijn enthousiast: “Geen gepriegel meer met de 
pen en het scannen van formulieren. Bovendien start ik de verwijzing vanuit mijn 
eigen systeem, waardoor ik relevante contextinformatie goed mee kan geven. Dit 
is veiliger voor de patiënt.”, zegt Frank den Heijer, huisarts in Alphen aan den Rijn. 
De acht grootste VVT-organisaties ervaren dit voordeel ook. Mariëlle Putters, 
specialist ouderengeneeskunde bij WIJdezorg: “In plaats van met de hand 
ingevulde formulieren, ontvangen wij de informatie nu digitaal. Dit vermindert de 
kans op fouten.” De verwijzing is nu vollediger, sneller en veiliger te realiseren, 
hier zijn patiënten bij gebaat.
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Project opschaling e-health eerstelijn
In dit project hebben Alphen Op Één Lijn, PharmaPartners en Sleutelnet 
samengewerkt aan het vergroten van het gebruik van het patiëntportaal 
MijnGezondheid.net (hierna: MGn) door patiënten en zorgverleners. Hiertoe zijn 
verschillende activiteiten ondernomen zoals het bieden van training, ter beschikking 
stellen van promotiematerialen, de inzet van superusers, het verspreiden van een 
wervende boodschap en het verbeteren van de applicatie. De belangrijkste 
deliverables van dit project zijn:

• Een toename in het aantal aanmeldingen en het gebruik van MGn;
• Een toename van de beleving van de toegevoegde waarde van MGn door 

zorgverleners voor henzelf, de praktijk en de patiënt;
• Een hogere waardering (rapportcijfer) van MGn door zorgverleners;
• Een verbeterde samenwerking tussen AOEL en PharmaPartners, wat heeft 

geleid tot kortere lijntjes, beter inzicht in de roadmap, en een versnelling van 
de realisatie van de wensenlijst;

• Belangrijke leerpunten over hoe het gebruik van MGn verhoogd kan worden, 
en belangrijke leerpunten voor soortgelijke projecten in de toekomst. 

Sleutelnet heeft een eindrapport opgeleverd met daarin de resultaten, leerpunten en 
adviezen hoe AOEL de stijgende lijn in het gebruik verder kan vergroten de komende 
periode. Het eindrapport is door Sleutelnet op 12 oktober aan de opdrachtgever 
AOEL en de leverancier van MijnGezondheid.net gepresenteerd. Tijdens de 
eindevaluatie is het project als succesvol beoordeeld. De leverancier wil de resultaten 
van dit project verwerken in een klantcase, en heeft ons daarom gevraagd om het 
eindrapport niet verder te verspreiden. 

Projecten (4)
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Communicatie in de wijk

Samen met een vertegenwoordiging van de VVT-instellingen, de eerste lijn en een 
delegatie van het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord (hierna: de initiatiefgroep) 
is Sleutelnet een verkenning gestart om te komen tot een digitaal 
communicatieplatform, waarbij zorgverleners en zorgconsumenten elkaar kunnen 
vinden en informeren waarmee betere zorgverlening mogelijk is. Eind 2017 is dit 
initiatief on hold gezet omdat de oplossingen maar gedeeltelijk aansloten bij de 
wensen en hiermee de leveranciers de mogelijkheid kregen om de benodigde 
ontwikkelslag te maken. De uitvraag bij de leveranciers over hun doorontwikkeling 
gaf voldoende aanleiding om het initiatief halverwege 2018 te hervatten. In een 
vervolgbijeenkomst met vertegenwoordigers van betrokken partijen werd 
duidelijk dat het enthousiasme bij de VVT verschilt en dat de zorggroepen 
verschillende oplossingen gebruiken die niet samen gaan met een regionale 
uniformering van communicatie in de wijk. Geconcludeerd is daarom dat dit 
initiatief voorlopig niet een project gaat worden onder de vlag van Sleutelnet. 

Professionele Samenvatting
Het Hart/Longcentrum van het LUMC heeft (binnen een groter project: HARTc) 
Sleutelnet verzocht te verkennen of het mogelijk is de Professionele Samenvatting 
(PS) van de huisartsen via het LSP ook te delen met medisch specialisten in het 
ziekenhuis. Er wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is de PS breder te delen 
(juridisch en technisch). Sleutelnet werkt samen met VZVZ en de 
projectorganisatie van het HARTc project (via het LUMC en RAVHM).

Initiatieven (1)
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HASP 2.0

Huisartsen en specialisten in de regio houden zich maar beperkt aan de 
werkafspraken in de landelijke HASP-richtlijn. Er worden problemen ervaren 
omtrent de inhoud, de tijdigheid en de momenten van de verwijzing en 
terugrapportage. Hierdoor komt de continuïteit van zorg in het geding. Er is 
daarom behoefte om met de huisartsen en medisch specialisten om tafel te gaan 
en met elkaar afspraken te maken. 

De in 2017 herziene HASP-richtlijn kan hiervoor als uitgangspunt worden 
genomen. Waar eerdere versies van de richtlijn door huisartsen waren opgesteld, 
is de revisie uitgevoerd door de NHG en de Federatie van Medisch Specialisten 
samen. Door deze gezamenlijke aanpak is er een groter commitment en is de kans 
groter dat de partijen zich houden aan de gemaakte werkafspraken. De 
verwachting is dat de implementatie van deze richtlijn in de regio de ervaren 
problemen oplost. 

Het project staat eind 2018 op het punt van starten. 

Initiatieven (2)
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Algemeen

• Wij hebben steeds verbinding gehouden met landelijke ontwikkelingen en andere 
regio’s, vooral via RSO Nederland. Onder meer hebben we deelgenomen aan de 
RSO-tweedaagse en hebben wij de banden met VWS versterkt.

• Kennisuitwisseling hebben wij vooral gefaciliteerd via:
– FG-bijeenkomsten voor de functionarissen gegevensbescherming

– RSO-dagen

– E-healthfestival

• Wij hebben een nieuwe projectmethodiek ‘de projectenfabriek’ geïntroduceerd. 
2018 was het eerste jaar hiervoor en wij ontvingen veel positieve reacties

• E-healthmanifest: dit is door circa 30 zorgbestuurders ondertekend, waarmee zij 
zich gecommitteerd hebben om van Zuid-Holland Noord een e-healthkoploper te 
maken.

• Team focus is binnen Sleutelnet opgericht om meer focus in activiteiten aan te 
brengen, om met de sterk toenemende vraag toch maximale kwaliteit én overzicht 
te houden.

• Samenwerking met huidige partners en nieuwe partners
– Met Transmuralis en Reos hebben wij onder meer het project Zorgapp  gerealiseerd

– Met NeLL, Medical Delta en Centrum voor Vitaliteit hebben wij op ons initiatief het e-healthfestival 
georganiseerd

– Ook hebben wij nieuwe samenwerking gevonden met de Rabobank, Gemeente Leiden en VWS

– RSO Nederland en alle RSO’s blijven onverminderd waardevolle vrienden waar we veel aan hebben
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Op 30 oktober 2018 vierde Sleutelnet haar 10-jarig bestaan middels een drietal 
evenementen:

• In de ochtend organiseerden wij de roadshow waar bestuurders en 
professionals van onze participanten in gesprek gingen met onder meer Erik 
Gerritsen (SG VWS) en Marleen Damen (wethouder Zorg en Welzijn, Leiden).

E-healthfestival

• Overdag vond het e-healthfestival 
plaats, met themasprekers, ruim 15 
pitches, een vitaliteitszolder, een 
domoticawoonkamer, een e-
healthbeurs en ruim 300 bezoekers.

• In de namiddag hieven wij het glas 
om 10 jaar Sleutelnet te bekronen. 
Ook hebben wij vooruit gekeken aan 
de hand van het verhaal van Ruud 
Veltenaar over de zorg in de 
toekomst.

Een impressie van deze dag is hier te zien. 

https://1drv.ms/v/s!AriFdnG7X35CifVIBN1oA7WVabx4XQ
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Omdat ons huurcontract werd opgezegd, zijn wij alternatieven gaan onderzoeken 
voor onze huisvesting. Dit deden wij samen met Transmuralis, omdat wij merken 
dat onze nabijheid waardevol is voor onze beider activiteiten. Hoewel blijven op 
de Legewerfsteeg een optie was, vonden wij een plekje waar onze teams én onze 
participanten nog beter kunnen (samen)werken. Dit plekje werd de Morssingel 3, 
met de belangrijkste kenmerken:

• Optimale ligging vlakbij het station en diverse participanten

• Ruime kantoortuin waar samenwerking onderling en met Transmuralis 
maximaal gefaciliteerd wordt

• Vier vergaderzalen voor de vele bijeenkomsten en projectoverleggen die wij 
organiseren

• Lagere vierkante meterprijs dan de Legewerfsteeg

• Prettige plek waar gedreven werkers blij van worden (zowel het interieur 
binnen als het uitzicht naar buiten)

De Morssingel
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Financieel

De omzet over 2018 bedraagt €1.646.500,-. Omdat we weer een positief resultaat 
hebben gerealiseerd en de solvabiliteit van Sleutelnet op orde is, konden we een 
reservering doen voor investeringen voor innovaties. Het resterende bedrag dat 
wij kunnen terug geven aan onze participanten, bleek te verwaarlozen in omvang 
en is daarom achterwege gelaten. Het resultaat in de jaarrekening (na belasting) 
komt uit op € 2.850,- . 

Onze verwachting voor komend jaar is dat de omzet niet zal afnemen en 
afhankelijk van de voortvarendheid van de projecten kan deze eventueel wel 
toenemen.
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• RSO Nederland heeft in haar korte bestaan al een behoorlijke positie 
gekregen binnen het werkveld. Er zijn waardevolle relaties opgebouwd met 
stakeholders, zoals ZN, Nictiz, VZVZ, VWS, IHE en de Patiëntenfederatie. Ook 
genereren wij veel kruisbestuiving tussen de RSO’s onderling.

• Onder druk van de Tweede Kamer heeft de minister van VWS middels hun 
‘regiebrief’ aan de kamer van 20 december 2018 aangekondigd de regie te 
pakken elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Na de Motie-Tan in 
2010 had VWS zich helemaal teruggetrokken uit dit onderwerp en het 
overgelaten aan de zorgaanbieders en o.a. de RSO’s. Onze verwachting is dat 
deze wending kansen op versnelling geeft en wij omarmen daarom deze 
betrokkenheid van VWS en stimuleren de synergie tussen de landelijke regie 
en de regionale implementatiekracht.

• Naast gegevensuitwisseling stimuleert VWS ook de elektronische inzage van 
het dossier door de patiënt, via diverse VIPP-regelingen voor de verschillende 
zorgsectoren (zoals VIPP-ziekenhuizen, OPEN en VIPP-care). In sommige 
gevallen loont een regionale aanpak en dan is een regierol voor Sleutelnet 
zeer denkbaar.

• Er is een norm voor veilige ‘ad-hoc-communicatie’ in de maak, wat onder 
meer gaat gelden voor veilige mail en messengers. Deze volgen wij op de voet 
en wij zien erop toe hoe onze leveranciers hierop anticiperen.

Externe ontwikkelingen
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Team

Vanwege de sterk groeiende vraag van onze participanten aan het bureau 
Sleutelnet, hebben wij het team versterkt:

• Begin 2018 is onze nieuwe office manager Lianne van Delft gestart.

• In de zomer hebben wij twee nieuwe trainees verwelkomt: Marley Werleman 
en Leonieke van Willigen. 

• Onze collega Rob Saathof heeft een andere uitdaging gevonden. 

Eind 2018 is de teamsamenstelling als volgt:

Jasper van Sambeek
Directeur

Christi Ouwerkerk
Projectleider

Lisanne Korpelshoek 
Projectleider

Marley Werleman
Trainee projectleider

Leonieke van Willigen
Trainee projectleider

Stephanie Smeltink 
Officemanager

Lianne van Delft
Officemanager



Bedankt voor de prettige samenwerking!
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