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Enerverend jaar

Wat boffen wij toch met zó’n ambitieuze regio die laat zien echt samen te willen 
innoveren! Ik word elk jaar nog dankbaarder om jullie te mogen faciliteren.

2019 zat bomvol met activiteiten, nieuwe initiatieven en interne 
doorontwikkeling. Wij hebben weer hele mooie projecten mogen leiden, 
waaronder de implementatie van HASP 2.0 – de verbetering van de communicatie 
tussen huisartsen en specialisten – en de invoering van digitaal receptenverkeer 
van de ziekenhuizen naar alle apotheken in onze regio. Het aantal diensten en het 
gebruik van de diensten is verder vergroot en wij zijn bezig geweest met allerlei 
verkenningen voor nieuwe digitale samenwerkingen.

Wij zijn verder gegaan met de ambitie om de regio naar succesvolle e-health te 
leiden, onder meer met ons E-healthfestival 2019. Dit heeft tot diverse projecten 
geleid met als vlaggenschip het project OPEN. Hiermee gaan we voor álle burgers 
in Zuid-Holland Noord het huisartsendossier open stellen met als gevolg e-health 
voor iedereen.

Jasper van Sambeek, directeur
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Participanten

In 2019 heeft Sleutelnet zeven nieuwe participanten mogen verwelkomen: 
Aangenaam Verzorgd, Atalmedial, Ditacare en Thuiszorg Selly, HomeInstead
Thuisservice, Euser Care, Kring Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Pura
Vida Thuiszorg. Daarmee komt het totaal aantal participanten op 38 en zijn vrijwel 
alle zorgpartijen in de regio Zuid-Holland Noord vertegenwoordigd in Sleutelnet. 
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In 2019 hebben wij verder invulling gegeven aan het 
strategisch plan 2018-2020. In de volgende sheets is te lezen 
hoe wij de vijf thema’s uit dit plan aanpakken. 

Tweede jaar strategische periode

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.



Resultaten per thema (1)

Doelstelling (conform jaarplan 2019) Resultaat

• 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 messengers
• Behoefte-inventarisatie Zorgmail binnen de VVT

• Deels gerealiseerd, deze verkenning is in het 
najaar weer opgepakt, er ligt een projectvoorstel

• Gerealiseerd
• Gerealiseerd
• Deels gerealiseerd, blijven wij aan werken
• Gerealiseerd
• Deels gerealiseerd
• Deels gerealiseerd

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

vooraankondiging’

• Gerealiseerd
• Gerealiseerd

• 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’

• Zorgaanbieder en leverancier hadden nog 
randvoorwaarden in te vullen, krijgt vervolg in 
2020

• Gerealiseerd
• Gerealiseerd



Resultaten per thema (2)

Doelstelling (conform jaarplan 2019) Resultaat

• Organisatie bijeenkomsten e-healthmanifest
• Regionaal voorstel deelname OPEN
• Verkenning regionale aanpak Persoonlijke 

Gezondheidsomgeving (PGO)
• Verkenning nog een keer organisatie e-healthfestival

• Gerealiseerd
• Gerealiseerd
• Deels gerealiseerd, blijven wij aan werken

• Gerealiseerd

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

• Besloten hiervan af te zien
• Gerealiseerd
• Gerealiseerd

De volgende pagina geeft het overzicht van alle verkenningen, projecten, diensten 
en platforms waar Sleutelnet in 2019 aan heeft gewerkt. De meest intensieve 
daarvan zijn de diensten en projecten, die wij in de pagina’s daarna toelichten.
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Hieronder is toegelicht hoe wij de diensten van Sleutelnet verder hebben willen 
verbeteren. Deze doelstellingen kunnen gelden voor meerdere diensten. Op de 
volgende pagina wordt aangegeven welke doelstelling in het jaarplan 2019 gold 
voor welke dienst (kruisje) en welke wij daarvan hebben gerealiseerd (groen). 

Resultaten per dienst (1)

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.

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.



Resultaten per dienst (2)

ZorgMail POINT
Zorg-

Domein
LSP

Sleutel-
mail

Sleutel-
portaal

Zorgapp

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
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Resultaten per dienst (3)

FG-team
Sleutelnet heeft een team met functionarissen gegevensbescherming (FG’s) die 
kunnen worden ingehuurd door onze participanten. Dit zijn ervaren en goed 
opgeleide adviseurs die de zorgcontext zeer goed kennen. Zij helpen bij AVG-proof
worden, audits, privacy-beleid, privacy-bewustzijn creëren en adviseren Raden van 
Bestuur. Ook zijn ze in te zetten als vervanger of back-up van de eigen FG. Al 20 
organisaties hebben een FG bij ons ingehuurd, in 2019 voor circa 1900 uur. Ons FG-
team bestaat uit Dirk Huisman, Jaap van der Kamp en Jan Snethlage.

E-learning AVG
Op verzoek van onze participanten hebben wij in 2019 een nieuwe dienst 
geïntroduceerd: een e-learning module waarmee alle type medewerkers een 
spoedcursus privacy-bewustzijn krijgen. Deze is simpel, snel, geaccrediteerd én 
effectief en wij hebben door regionale inkoop een voordelig tarief kunnen bedingen.

https://www.linkedin.com/in/dirk-huisman-1aa98557/?originalSubdomain=nl
https://www.linkedin.com/in/jaap-van-der-kamp-71b53a11/
https://www.linkedin.com/in/jan-snethlage-b293a7/
https://sleutelnet.nl/diensten/avge-learning/
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Projecten (1)

Verwijzen 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. Inmiddels zijn er meer dan 
9000 verwijzingen en bijna 3000 uitvoeringsverzoeken succesvol via ZorgDomein 
verstuurd. Huisartsen in de regio zijn enthousiast: “Geen gepriegel meer met de 
pen en het scannen van formulieren. 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.

Evaluatie e-health
In opdracht van de zorggroep Rijncoepel hebben wij de evaluatie van de e-
healthprojecten ‘e-Vita’ en het ‘multidisciplinair patiëntenportaal’ geleid. Hier zijn 
zeven waardevolle lessen uit getrokken, die wij zullen meenemen in alle komende 
e-healthprojecten in de regio.
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HASP 2.0
Huisartsen en specialisten in de regio hielden zich maar beperkt aan de 
werkafspraken in de landelijke HASP-richtlijn. Er werden veel problemen ervaren 
betreffende de inhoud, de tijdigheid en de momenten van de verwijzing en 
terugrapportage. Hierdoor komt de continuïteit van zorg in het geding. Dit wilde 
men verbeteren.

De in 2017 herziene HASP-richtlijn is hiervoor als uitgangspunt genomen en deze 
hebben wij geïmplementeerd. Het was een complex project omdat naast een 
nieuwe technische inrichting wij ook het gedrag van honderden huisartsen én 
honderden specialisten wilden veranderen. Daar kwam nog eens bij dat het nooit 
eerder is gedaan: wij waren de eerste regio die deze grote verandering heeft 
gerealiseerd. Het project is succesvol afgerond, maar verdere optimalisatie blijft 
de komende jaren benodigd om alle problemen echt de wereld uit te helpen.

RAP ZHN
Wij zijn door 11 VVT-aanbieders en de huisartsen gevraagd om een advies uit te 
brengen hoe het aanbod van het regionaal aanmeldpunt Zuid-Holland Noord (RAP 
ZHN) het beste kan worden gedigitaliseerd. Het doel was optimalisatie van de 
coördinatie van de acute ouderenzorg (ELV/crisis). Dit heeft geleid tot de 
ingebruikname van POINT voor deze toepassing.

Projecten (2)
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Projecten (3)

Digitaal recept
Samen met het LUMC, het Alrijne Ziekenhuis, de Vereniging voor Eerstelijns 
apothekers Rijnland (VER) en VZVZ heeft Sleutelnet de digitalisering van de 
papieren receptenstroom van ziekenhuis naar apotheek via het Landelijk 
Schakelpunt (LSP) gedigitaliseerd. Dit is gelukt bij alle ziekenhuizen en alle 
apotheken in de regio.

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

Het succes van dit project heeft in het Leidsch Dagblad gestaan.

Strategisch plan
Omdat eind 2020 de huidige strategische periode afloopt hebben wij een start 
gemaakt met de vorming van de strategie voor 2021-2023. Aangezien wij 
tegemoet willen komen aan de wensen van 38 participanten, deze ook nog in lijn 
willen brengen en wij in een complexe context met allerlei stakeholders bewegen, 
is een goede voorbereiding van groot belang.
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Projecten (4)

OPEN
Vanaf 1 juli 2020 hebben burgers het wettelijk recht op elektronische inzage in 
hun medisch dossier. Om als zorgverlener te kunnen voldoen aan deze wetgeving, 
zijn diverse subsidieregelingen in het leven geroepen. Het programma OPEN 
ondersteunt huisartsen om het veilig uitwisselen van gegevens met patiënten 
mogelijk te maken.

Verschillende regionale partijen hebben de handen ineen geslagen om alle 
huisartsen in de regio Zuid-Holland Noord zo goed mogelijk te helpen bij het 
realiseren van de online inzage en het integreren van deze aanpassing in de 
bestaande werkprocessen. Samen met de vier zorggroepen en de LHV-kring vormt 
Sleutelnet een regionale coalitie en is een gezamenlijke subsidieaanvraag 
ingediend. De regionale coalitie zal de huisartsenpraktijk voorzien van de juiste 
informatie, scholing en te ondernemen acties.

Evaluatie Sleutel-mail
Ons regionaal contract met de leverancier (t.b.v. Voltage) loopt in februari 2021 af. 
Omdat veel instellingen en nog veel meer praktijken hier gebruik van maken zijn 
we op tijd begonnen met de evaluatie van de dienst om tijdig te kunnen besluiten 
of er naar een alternatieve leverancier gekeken gaat worden.
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E-health is één van de voornaamste thema’s waar onze participanten van ons 
regionale regie verlangen. Dit pakten wij onder meer op met het E-healthmanifest
Zuid-Holland Noord, dat inmiddels door circa 35 zorgbestuurders is ondertekend. 
Hiermee hebben zij met elkaar afgesproken om er samen vol voor te gaan om van 
Zuid-Holland Noord een leidende e-healthregio te maken. Sleutelnet heeft de 
regio in 2019 verder deze richting in geleid middels allerlei activiteiten:

• Diverse e-healthmeetings met de e-healthexperts uit de regio.

• Ondersteuning bij subsidieaanvragen voor e-healthprojecten.

• Organisatie van het e-healthfestival 2019, zie ook volgende pagina.

• Hieronder volgt een selectie van de e-healthinitiatieven en -projecten welke 
in onze regio al worden of zijn opgepakt.

Leidend in e-health



16

Op 31 oktober 2019 voor de tweede maal door Sleutelnet georganiseerd, met als 
thema e-health@work. We trapten af met de VIP-ochtend, waar bestuurders van 
onze participanten in gesprek gingen met onder meer Erik Gerritsen (SG VWS), 
Marleen Damen (wethouder Zorg en Welzijn, Leiden) en Michel van Schaik, 
directeur Gezondheidszorg Rabobank Nederland.

E-healthfestival 2019

Vervolgens liep de grote zaal vol en 
hadden wij themasprekers, 16 pitches, 
private sessions, een living lab, 
energizers, een e-healthbeurs en ruim 
250 bezoekers. In de laatste pitch vloog 
een drone naar het podium die het 
afsluitende feest opende voor Barry 
Badpak.

Bekijk de aftermovie of de impressie

https://www.youtube.com/watch?time_continue=162&v=RyKI56htW38&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AyaSeZx_GDw
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Andere resultaten (1)

• Kennisuitwisseling hebben wij vooral gefaciliteerd via:

– FG-bijeenkomsten voor de functionarissen gegevensbescherming

– E-healthfestival en e-healthmeetings

– RSO-dagen

• Onze nieuwe projectmethodiek ‘de projectenfabriek’ werpt haar vruchten af. De 
projectgroepleden en stuurgroepleden van de participanten en de leveranciers 
hebben hier veel positieve reacties op gegeven.

• Wij hebben onze communicatie-uitingen geprofessionaliseerd, omdat wij onze 
impact beter voor het voetlicht wilden brengen. Daarvoor hebben wij onder meer 
een communicatie-medewerker aangesteld. Resultaten waren:

– Onze nieuwe website www.sleutelnet.nl

– Frequente activiteit op en stimulering van social media met als resultaat veel 
volgers, views en reacties op twitter en LinkedIn

– Verschijning in de media, onder meer in het Leidsch Dagblad

– Onze directeur Jasper is meermaals gevraagd om te spreken over de regionale 
aanpak van digitalisering, onder meer door VWS, door KPN en Twijnstra
Gudde en op de VZVZ-dag voor circa 200 mensen.

http://www.sleutelnet.nl/
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Andere resultaten (2)

• Ons interne project ‘Team focus’ heeft meer focus en structuur in activiteiten 
aangebracht, om met de sterk toenemende vraag toch maximale kwaliteit en 
overzicht te houden. Resultaten van Team focus waren:

– Kernwaarden voor Sleutelnet (zie volgende pagina)

– Een afwegingskader om keuzes voor projecten te maken en te prioriteren

– Functieprofielen, afschaffen van beoordelingen en een feedbackcyclus

– Processen en procedures in kaart

– Implementatie van de virtuele samenwerkingstool ‘Asana’

– Implementatie van tijdschrijven voor diensten, projecten en persoonlijke 
ontwikkeling

• Wij zijn trots op onze nieuwe aandeelhouder AVANT, de vereniging van VVT-
aanbieders in Zuid-Holland Noord. Hiermee zijn alle grote zorgsectoren 
(Ziekenhuizen, GGZ, VVT en zorgverzekeraar) samen eigenaar van Sleutelnet.
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Nu Sleutelnet een steeds belangrijkere rol in de regio speelt en ons team ook wat 
groter is geworden, vinden wij het waardevol om uit te dragen waar wij voor staan 
en waar wij naar streven. Met onze kernwaarden tonen wij wat wij belangrijk 
vinden en dit helpt richting geven aan onze keuzes en ons gedrag. Wij gebruiken 
onze kernwaarden onder meer voor onderlinge feedback, in onze uitingen, bij 
werving van nieuwe collega’s en bij onze besluiten. 

Kernwaarden Sleutelnet
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Ons team

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

• Inge Siderius is gestart als junior projectleider. Zij brengt 
ervaring als verloskundige mee en heeft bij Chipsoft gewerkt.

• Mirco Rossi is onze nieuwe programmamanager. Hij heeft 
jarenlange ervaring bij de rijksoverheid, start-ups versterkt en 
big data-onderzoek gedaan.

• Judith Verhaar is gestart als office manager, het vak waar ze in 
diverse (zorg)organisaties bedreven in is geworden.

• Leander Linger draagt zorg voor onze communicatie-uitingen, 
wat hij parallel ook voor twee andere RSO’s doet.

• Simon Wils en Lisa Elderhorst ondersteunen ons naast hun 
studies, respectievelijk Healthcare Management en Medische 
Informatiekunde.

• 2019 heeft ons ook twee Sleutelnet-wondertjes gebracht. Wij 
verwelkomen Fébe en Bente, dochters van Christi en Stephanie, 
op deze mooie wereld.

https://sleutelnet.nl/over-ons/
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In december 2018 zijn wij samen met Transmuralis verhuisd, wat betekent dat wij 
in 2019 helemaal hebben kunnen settelen. Na een jaar ervaring kunnen wij 
zeggen dat wij bijzonder blij zijn met ons nieuwe kantoor. Wij hebben er talloze 
bijeenkomsten prettig kunnen organiseren en het werken in de kantoortuin bevalt 
ons erg goed. Van onze gasten krijgen wij ook positieve reacties.

Op 17 januari hebben wij met Transmuralis en circa 70 gasten ons kantoor 
ingeluid met de housewarming.

De Morssingel
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RSO Nederland is de koepel van Regionale Samenwerkings Organsiaties (RSO’s) en 
heeft in de slechts drie jaar van haar bestaan al behoorlijk veel bereikt. Haar 
belangrijkste doelen zijn onderlinge synergie opbouwen en op landelijk niveau 
invloed uitoefenen. Synergie bouwen wij vooral via de RSO-dagen die wij enkele 
keren per jaar organiseren. Hier wisselen wij veel kennis uit en ontwikkelen wij 
gezamenlijk aan relevante thema’s. Inmiddels zijn RSO’s landelijk breed bekend en 
worden wij betrokken en bevraagd, onder meer door het Informatieberaad. Wij 
hebben zelfs bereikt dat zowel VWS als Zorgverzekeraars Nederland een extern 
onderzoek verrichten om te komen tot (financiële) ondersteuning van de RSO’s.

RSO Nederland
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Financieel

De omzet over 2019 bedraagt € 1.819.524,-, dit is een kleine twee ton meer dan 
het jaar ervoor. 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 en een deel terug geven aan onze participanten. 
Het resultaat in de jaarrekening (na belasting) komt uit op € 8.444,- . 



Bedankt voor de prettige samenwerking en 
het verder helpen verbinden van onze regio!
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