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leeswijzer
Voor u ligt het strategisch plan  

2018-2020 van Sleutelnet. Dit plan 
heeft een wat andere structuur  
dan u meestal ziet. U krijgt eerst  

de kern gepresenteerd, waarna de 
onderbouwing en achtergrond tot 
steeds hoger detailniveau volgen.  
Wanneer u over een onderwerp 

meer wilt lezen, kunt u op diverse 
pagina’s ‘doorklikken’ via een 
QR-code. Deze kunt u met uw 
smartphone of tablet scannen  
en direct inzien, bijvoorbeeld  

met de app ‘Quick Scan’.
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voorwoorD   door ton van Houten

In 2017 kende Sleutelnet haar 10-jarig bestaan. Ik zie dat 
Sleutelnet door de jaren heen is uitgegroeid tot een onmis- 
bare ICT-schakel in de regio. In de afgelopen planperiode zijn 
belangrijke projecten voor de regio tot wasdom gekomen.  
Dit heeft geleid tot stabiele diensten voor de gebruikers en 
een stabiele professionele organisatie waarop gebruikers 
kunnen terugvallen. Als we Sleutelnet vergelijken met andere 
RSO’s in Nederland dan wordt Sleutelnet regelmatig als een 
bestpractice-samenwerkingsverband aangeduid, iets waar 
onze regio trots op mag zijn!

Voor ons ligt een nieuwe periode. Het voorliggende strate-
gisch plan voor de periode 2018-2020 is als het ware op- 
gehaald bij alle zorgpartijen in de regio en heeft daardoor  
een krachtig draagvlak gekregen.

Het plan is ambitieus, uitdagend en kent een verbreding van 
de focus ten opzichte van het voorgaande plan. Naast het 
blijvend faciliteren van de communicatie tussen zorgaanbie-
ders onderling zal ook de communicatie met zorgconsumen-
ten en ketenpartners worden opgepakt. Bovendien zal in  
deze periode, naast het continueren van het huidige aanbod 
aan diensten, ingespeeld worden op behoeften aan nieuwe 
innovaties gericht op samenwerking. De zorg in Nederland  
en hier in de regio verandert snel door techniek en wensen 
vanuit de zorggebruikers. Vanuit haar expertise en ervaring 
kan Sleutelnet hier de komende periode samen met u op 
anticiperen. 

In het strategisch plan dat voor u ligt, wordt de ambitie voor 
de komende jaren uiteengezet. Ik kijk er naar uit om deze 
samen met u te realiseren!

Ton van Houten
voorzitter raad van bestuur Zorg en Zekerheid
voorzitter raad van commissarissen Sleutelnet

Ik zie dat 
Sleutelnet door 
de jaren heen is 
uitgegroeid tot 
een onmisbare 

ICT-schakel  
in de regio

”
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Waar 

sleutelnet 
voor staat
Missie
In onze nieuwe missie staat een gezonde regio en de digitale samenwerking 
centraal. Met een gezonde regio doelen wij op maximale gezondheid voor alle 
zorgconsumenten. Onder digitale samenwerking verstaan wij: samenwerking  
tussen ketenpartners met behulp van informatie- en communicatietechnologie  
voor optimale gezamenlijke zorg. Deze ketenpartners zijn primair zorgaanbieders  
én zorgconsumenten en secundair welzijnsinstellingen, gemeenten en andere 
partners. In deze missie komt terug: 
 
1   wie wiJ ziJn (samenwerkingsverband = samenwerking) 

2   wat wiJ doen (zorgen voor digitale samenwerking) 

3   waar wiJ toe op aard ziJn (een gezonde regio)

Visie
Sleutelnet gaat zich de komende jaren inzetten voor toegang tot informatie en  
meer regie bij de zorgconsument. Wij willen dit bereiken door ervoor te zorgen  
dat zorgverleners en zorgconsumenten beschikken over:

• de juiste informatie
• in het juiste formaat
• op het juiste moment
• op de juiste manier
• volgens de landelijke standaarden 
• tegen de juiste prijs
• met de juiste waarborging van de privacy
• effectieve toegang tot e-healthdiensten

Een gezonde regio door digitale 
samenwerking

Wij versterken regionale samen-
werking, waardoor in 2020 onze 
zorgprofessional toegang heeft 
tot alle benodigde informatie en 
onze zorgconsument de regie 
kan voeren over zijn eigen 
gezondheid.

Missie

Visie
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wij gaan De focus 

     verbreDen

Tijdens het formuleren van het strategisch plan 2015-2017 
verkeerde Sleutelnet in een andere fase. Het aantal diensten 
was snel toegenomen en er liepen veelomvattende projecten, 
waarvan het succes nog onzeker was. Dit was reden om in  
het strategisch plan een duidelijke focus te leggen op de 
instandhouding en doorontwikkeling van de huidige diensten 
en het succesvol afronden van de projecten. Inmiddels zijn  
de belangrijkste resultaten behaald en is er ruimte voor en 
behoefte aan nieuwe initiatieven. 

Ook verschilde onze omgeving met die van nu, onder andere 
op de volgende punten:
•  De meeste van onze participanten waren minder ‘digitaal’, 

vooral in de VVT-sector.
•  E-health stond in de kinderschoenen.
•  Vanuit de overheid was nog nauwelijks aandacht voor 

digitale samenwerking in de zorg.

Én wij hebben de afgelopen jaren veel geleerd over effectieve 
digitale samenwerking en hebben dus voortschrijdend inzicht. 
Hierover meer op pagina 30.
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•  Sleutelnet faciliteert communicatie tussen 
zorgaanbieders onderling

•  Alle focus op huidige projecten en 
diensten

•  Wij implementeren uitwisselingsdiensten

•  Incidenteel stimuleren van kennis- 
uitwisseling

•  Vooral afstemming met bestuurders en 
ICT-afdelingen

2015-2017 2018-2020

•  Sleutelnet faciliteert communicatie tussen zorgaan- 
bieders onderling, en communicatie met zorgconsu-
menten en andere ketenpartners

•  Naast focus op huidige projecten en diensten, spelen 
wij ook in op behoeften aan nieuwe innovaties ten 
bate van samenwerking

•  Wij implementeren uitwisselingsdiensten en hebben 
daarbij aandacht voor optimalisatie van transmurale 
werkprocessen

•  Structureel kenniscentrum voor e-health, digitale 
samenwerking en privacy(wetgeving)

•  Naast afstemming met bestuurders en ICT-afdelingen, 
betrekken wij zorgmanagers, beleidsmakers, zorg- 
professionals en patiëntvertegenwoordigers bij onze 
activiteiten
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Het versterken van de digitale samenwerking willen 
wij de komende jaren vormgeven in de vijf onder-
staande thema’s. Uit een knelpuntenanalyse, uitge-
voerd samen met de organisaties die bij Sleutelnet  

zijn aangesloten, bleek dat deze thema’s de grootste 
problemen geven en dat betere digitale samenwerking 
gewenst is.

wat?

Deze 5 tHema’s 
de Komende jaren

Ui

twissel
ing     van diagnostiek

Com
municatie in de wijk

Medicatieveiligheid



de thema’s helpen ons focus te houden op daar waar  
de grootste behoeften liggen. Binnen deze vijf thema’s 
worden diverse initiatieven ontplooid. Mocht hier 
behoefte aan zijn, dan laat de focus ruimte om initia-

tieven te ontplooien buiten een van deze thema’s. Wij 
blijven ook onverminderd bezig met de doorontwikke-
ling van de huidige diensten. op de volgende pagina’s 
worden de thema’s uitgewerkt. 

De thema’s 
helpen ons 

focus te houden 
op daar waar 

de grootste 
behoeften liggen
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staan 
centraal

Ui

twissel
ing     van diagnostiek

Medicatieveiligheid
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thema communicatie

 

Veel verschillende partijen zijn betrokken bij de gezondheid van de thuiswonende 
zorgconsument. Denk aan eerstelijnszorgverleners als de huisarts en de fysio- 
therapeut, maar ook zorgverleners als een wijkverpleegkundige, een specialist in 
het ziekenhuis, een mantelzorger, en medewerkers van de GGZ, sociale wijkteams, 
welzijnsorganisaties en gemeenten. Voor optimale zorg is afstemming tussen deze 
personen en organisaties nodig. Maar hoe weet je wie wat doet en hoe bereik je 
elkaar?

Wat willen wij verbeteren? 
Digitale communicatie faciliteren die benodigd is voor afstemming over en met de 
thuiswonende zorgconsument, met alle betrokken (zorg)partijen.

Oplossingsrichtingen:
•   Data volgt de patiënt, bijvoorbeeld via een persoonlijke gezondheidsomgeving.
•  Communicatie vindt plaats via een digitaal communicatiekanaal.

Communicatie in de wijk: alle digitale communicatie die benodigd is 
voor afstemming over en met de thuiswonende zorgconsument, met alle 
betrokken (zorg)partijen.

•  Doordat iedere zorgaanbieder 
in zijn eigen dossier werkt, is 
de informatie versprokkeld en 
niet voor iedereen toeganke-
lijk. Dit noemen wij informatie- 
eilanden. 

•  De ketenpartners zijn niet altijd 
van elkaar op de hoogte en 
weten elkaar niet altijd te 
vinden.

•  Betrokken partijen bevragen  
en informeren elkaar nu telefo- 
nisch, wat slecht functioneert.

•  Elke partij heeft een eigen 
dossier en verwacht vaak dat 
zorgconsumenten en keten-
partners daarop inloggen.  
Zo krijgt men te maken met 
een veelheid aan omgevingen 
waarop ingelogd moet worden.

•  Laagdrempelige digitale 
communicatie die tijd- en 
plaatsonafhankelijk is.

•  Overzicht van betrokken 
zorgverleners en ketenpart-
ners, en elkaar gemakkelijk 
kunnen bereiken.

•  Meer verbinding tussen de  
zorg en het sociaal domein.

Knelpunten

behoeften

10 wat?



manager thuiszorg en manager ICT bij Marente
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Afstemming over de thuiswonende zorgconsument verloopt nog niet optimaal. 
Susanne Rutten vertelt: “Verschillende zorgaanbieders in de wijk werken met hun 
eigen digitale systemen; uitwisseling tussen deze systemen vindt onvoldoende 
plaats. Onderlinge overdracht en afstemming is hierdoor omslachtig en kost extra 
tijd. Zorgaanbieders vallen soms noodgedwongen terug op ouderwetse communica-
tiemiddelen zoals de telefoon of zelfs de fax, waardoor men dingen gaat opschrijven 
en overschrijven. Dat kunnen we samen natuurlijk beter en efficiënter organiseren.” 
Jan Keijzer vult aan: “Doordat er zoveel partijen bij de thuiswonende zorgconsu-
ment zijn betrokken, is communicatie erg complex. Wie is de ‘eigenaar’ van de 
communicatie in de wijk? Wie zet de koers uit voor het vinden van een oplossing? 
En hoe vullen we het organisatorisch in? Alle partijen moeten met elkaar om tafel.”
 
“Nu proberen we het op een praktische manier op te lossen, maar dat kost onnodig 
veel tijd. De wijkverpleegkundigen kunnen inloggen en rapporteren in het systeem 
van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts, maar registreren ook in hun 
eigen systeem. Dit zorgt voor dubbele registratielast. Je wilt informatie maar één 
keer vastleggen”, aldus Susanne Rutten. 
 
Niet alleen zorgverleners willen toegang tot elkaars gegevens, juist de zorgconsu-
ment krijgt een steeds grotere rol in zijn eigen gezondheid. Jan Keijzer beaamt dit: 
“Cliënten hebben recht op inzage, maar hoe faciliteer je dit in de regio? Je wilt de 
informatie zo overzichtelijk mogelijk presenteren en je wilt voorkomen dat een 
cliënt of mantelzorger bij meerdere portalen moet inloggen.” Susanne Rutten:  
“De wijk is ontzettend belangrijk. Wij als Marente zijn onderdeel van de wijk.  
De lijnen moeten kort zijn om goede zorg te kunnen leveren. Met elkaar moeten  
we gaan zorgen voor eenduidige communicatie, zowel naar collega-zorgverleners 
als naar de cliënt.”

communicatie in De wijk

Susanne Rutten en Jan Keijzer

”Ik heb twee weken mantelzorg geleverd. Toen merkte ik 
echt de behoefte aan eenduidige informatie die voor elke 
betrokkene toegankelijk is. Nu neemt persoon A telefonisch 
contact op met persoon B, persoon B belt persoon C en 
persoon C pleegt een telefoontje naar persoon D. De 
informatie die wordt doorgegeven, kan steeds anders 
geïnterpreteerd worden en dat kan leiden tot verwarring.
Mieke van Riel, Ouderenberaad Zuid-Holland Noord

gemiddeld zijn er 

1 0  H u l p - 
verleners 
betroKKen bij de 

zorg van een 

KWetsbare, thuis-
Wonende oudere

1. Bron: Broese Van Groenou, M.I.; Breebaart, H.; Dautzenberg, M.G.H. (2015). Digitale communicatie 
in zorgnetwerken van kwetsbare ouderen. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam

1
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thema

 

Medicatieveiligheid is een onderwerp dat hoog op de agenda staat van iedere 
zorgverlener. Het tijdig kunnen beschikken over actuele, relevante en correcte 
medische gegevens draagt bij aan het verhogen van de medicatieveiligheid.

Wat willen wij verbeteren? 
De gegevensoverdracht en onderlinge afstemming in de keten over het juist 
voorschrijven, verstrekken en het gebruik van geneesmiddelen. De systemen van  
de verschillende ketenpartners praten nog niet (volledig) met elkaar. Zorgverleners 
hebben op onverwachte momenten informatie nodig over de medicatie van een 
zorgconsument. Die informatie is niet altijd voorhanden en soms moeilijk te 
bemachtigen. 

Oplossingsrichtingen:
•  Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is (vooralsnog) nog steeds de meest geschikte 

infrastructuur voor de genoemde behoeften. Naast medicatieverstrekkingen is  
er ook behoefte aan digitale uitwisseling van voorschriften, mutaties, labuitslagen 
en registraties van gebruik. Daarnaast zullen ook andere zorgaanbieders gaan 
aansluiten: laboratoria, GGZ, trombosedienst en VVT-instellingen.

•  Functionaliteiten benutten in bestaande applicaties (zoals MijnGezondheid.net 
van Pharmapartners voor de eerste lijn).

•  Een nieuwe app beschikbaar maken op het Sleutel-portaal: het Sleutel-portaal is 
een platform voor alle zorgverleners in de regio waarop verschillende applicaties 
worden aangeboden. De vereiste autorisatie en authenticatie en logging worden 
gefaciliteerd door het portaal.

•  Wij worden inhoudelijk gevoed door samenwerkingsverbanden die regionale 
afspraken maken over medicatie-overdracht, zoals het Knooppunt Ketenzorg.

Medicatieveiligheid: de gegevensoverdracht en onderlinge afstemming 
in de keten over het juist voorschrijven, verstrekken en het gebruik van 
geneesmiddelen. •  Zorgverleners hebben geen com- 

pleet beeld van de medicatie om 
veilig zorg te kunnen verlenen.

•  Er is onzekerheid over en bij 
het voorschrijven en verstrek-
ken van geneesmiddelen.

•  Medicatiefouten komen voor.

•  Onnodig hoge kosten, omdat 
medicatie te laat gestopt  
wordt door het missen van 
stopberichten.

•  Zorgverleners hebben op het 
juiste moment toegang tot een 
actueel medicatieoverzicht 
(AMO) van de zorgconsument.

•  Zorgconsumenten krijgen 
adequate medicatiebewaking 
en -begeleiding.

•  De zorgconsument wordt 
online betrokken bij zijn 
medicatie via een persoonlijke 
gezondheidsomgeving (PGO)  
of patiëntenportaal, zodat  
het medicatiebeeld voor de 
zorgverlener completer en 
actueler is en de zorgconsu-
ment meer betrokken raakt bij 
zijn eigen gezondheid en/of 
ziekteproces. Dit zal leiden tot 
meer overzicht, bewustzijn, 
preventie en therapietrouw.

•  Een gebruiksvriendelijke, online 
mogelijkheid om herhaalmedi-
catie aan te vragen.

Knelpunten

behoeften

meDicatie  veiligHeiD



Jaarlijks worden 

180 

miljoen 

r e c e p t e n 

uitgeschreven
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De Inspectie voor de  
Gezondheidszorg focust zich  
op vier aspecten van veilig 
voorschrijven, te weten:2

 1  Elektronisch voorschrijven  
en medicatiebewaking

2  Medicatieoverdracht

3  Medicatiebeoordeling

4  Verantwoordelijkheids- 
verdeling bij samenwerking  
in de zorg

apotheker bij Apotheek Kok en Apotheek Zuidwest

“Bij de medicatie van een patiënt zijn veel zorgverleners betrokken: de huisarts,  
de apotheek, de specialist in het ziekenhuis, de poliklinische apotheek maar ook  
de thuiszorg en de verpleeghuizen. Al die verschillende spelers werken in een  
eigen systeem en hebben een ander medicatiebeeld van een patiënt. Je mist een  
totaaloverzicht dat antwoord geeft op de vraag: wat gebruikt de patiënt nou echt? 
Nu wordt er veel dubbel werk verricht om dat helder te krijgen.”

Aan de bereidwilligheid van zijn collega-zorgverleners zal het in ieder geval niet 
liggen: “Met de richtlijn Medicatieoverdracht die destijds in de regio is opgesteld, 
hebben we een aantal goede samenwerkingsafspraken gemaakt. Wij wachten 
voornamelijk nog op de techniek die deze afspraken kan ondersteunen”, aldus 
Roelof Kok. “Als een voorschrijver aangeeft dat een patiënt van één pilletje per dag 
naar een half pilletje per dag mag, dan ligt daar vaak geen recept aan ten grondslag. 
Als apotheker wil ik die informatie natuurlijk wel graag ontvangen in mijn systeem, 
zodat ook mijn dossier weer klopt. Voor een arts in de polikliniek geldt hetzelfde:  
bij het voorschrijven van geneesmiddelen wil hij wel over een medicatieoverzicht 
beschikken. Dat is nu vaak nog niet het geval.”

Volgens Roelof Kok zou een gedeeld medicatieoverzicht een goede oplossing zijn. 
“Als je met elkaar in één medicatieprofiel zou werken, houd je het overzicht op één 
plek. Je geeft een stukje autonomie op, maar als je met rechten aangeeft wie welke 
mutaties mag doorvoeren, of een verzoek tot mutatie mag indienen, dan zou dat 
goed moeten werken. Vergeet dan niet de thuiszorg erbij te betrekken. De thuiszorg 
ziet de patiënt vaak en heeft een belangrijke signalerende functie.” 

meDicatie  veiligHeiD
Roelof Kok

2. Bron: Broese Schippers, E.I. (2017, 16 januari). Beleidsreactie IGZ-rapport Veilig voorschrijven 
moet beter / resultaat van de pilot meldingeninformatie Verpleging en Verzorging [Kamerbrief]  

2



In de toekomst zou ik 
graag toegang hebben 

tot de waarden die 
door de verschillende 

betrokken 
zorgaanbieders zijn 

gemeten

14

internist-nefroloog in het Leids Universitair Medisch Centrum 

wat?

“In het LUMC behandelen wij patiënten met een nierziekte die zijn doorverwezen 
vanuit de huisarts of vanuit een perifeer ziekenhuis. Op dit moment kunnen wij via 
ons Medical Dashboard medische gegevens real-time beschikbaar stellen aan de 
huisarts. Huisartsen kunnen deze gegevens (voorgeschiedenis, conclusie en beleid, 
medicatie en laboratorium- en meetwaarden) inzien via het portaal van Sleutelnet. 
Binnenkort starten wij een pilot met dit systeem. Omgekeerd kunnen huisartsen 
nog geen meetwaarden aan ons beschikbaar stellen; dat is technisch wat lastiger te 
realiseren. In de toekomst zou ik graag toegang hebben tot de waarden die door de 
verschillende betrokken zorgaanbieders zijn gemeten. Het uitwisselen van diagnos-
tische gegevens is voor ons namelijk van groot belang om een compleet beeld te 
krijgen van de situatie van de patiënt, en je kunt de zorg efficiënter inrichten.”
 
Paul van der Boog legt dit verder uit: “Nu heeft een patiënt op gezette tijden een 
afspraak bij de specialist. Wanneer wij een patiënt over een langere tijd kunnen 
monitoren en zien dat alle waarden stabiel blijven, is zo’n afspraak niet altijd nodig. 
Wij kunnen dan met de huisarts afstemmen dat de patiënt onder controle van de 
huisarts blijft. De patiënt wordt hierdoor niet onnodig belast en onnodige kosten 
worden voorkomen.”

Paul van der Boog

”

In een gemIddelde huIs- 
artsenpraktIjk In nederland 

wordt bIj ongeveer 4%  
van De patiënten bloed- 
onderzoek aangevraagd

4%
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themauitwisseling
van diagnostieK

Diagnostische uitslagen helpen zorgverleners bij het vaststellen van een diagnose 
en geven inzicht in de situatie van een zorgconsument. Uitwisseling van gegevens 
als laboratoriumuitslagen en radiologische beelden vindt echter slechts op kleine 
schaal plaats.

Wat willen wij verbeteren?
Faciliteren dat zorgaanbieders diagnostische uitslagen aan andere zorgaanbieders 
en zorgconsumenten beschikbaar kunnen stellen.

Oplossingsrichtingen:
•  Samenwerkingsafspraken maken over de uitwisseling van diagnostische informatie 

tussen de betrokken partijen.
•  Inzage van diagnostische uitslagen via het Sleutel-portaal.
•  Labwaarden delen via het Landelijk Schakelpunt (LSP), waar diagnostische centra 

op aansluiten (in de toekomst).
•  Cross Document Sharing (XDS): uitwisseling van diagnostische informatie via de 

standaard XDS. De diagnostische informatie is net zoals bij het LSP aangemeld bij 
een centrale index, welke bevraagd kan worden. In de regio wordt XDS ingezet 
voor de uitwisseling van diagnostische beelden en bijbehorende verslagen tussen 
ziekenhuizen. 

Uitwisseling van diagnostiek: het beschikbaar stellen van diagnos- 
tische uitslagen door zorgaanbieders aan andere zorgaanbieders en 
zorgconsumenten. •  Uitwisseling van diagnostische 

informatie vindt onvoldoende 
plaats, vanwege het ontbreken 
van goede samenwerkings- 
afspraken tussen partijen en 
technische uitdagingen.

•  Er vindt dubbele diagnostiek 
plaats. Dat leidt tot hoge 
kosten en onnodige belasting 
van de zorgconsument.

•  Zorgverleners en zorgconsu-
menten hebben op het juiste 
moment toegang tot alle 
benodigde diagnostische 
informatie, zoals labwaarden.

Knelpunten

behoeften

*
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Als ik bij de medisch specialist 
ben geweest, heb ik geen beeld van wat 

de specialist vervolgens terugkoppelt 
naar mijn huisarts. Is mijn huisarts op 

de hoogte of moet ik hem zelf inlichten? 
Ik zou het prettig vinden om te weten 

wie waarover geïnformeerd wordt.

thema

Regie over eigen gezondheid is een hot topic. Waar communicatie over  
zorg voorheen voornamelijk tussen zorgverleners plaatsvond, groeit nu de 
behoefte om zorgconsumenten te betrekken bij hun eigen gezondheid en 
behandelingen. Inzicht in gezondheidsgegevens maakt het voor zorgconsu-
menten mogelijk om sturing te geven aan de eigen gezondheid en de zorg  
die zij ontvangen.

Wat willen wij verbeteren?
Zorgconsumenten met inzicht en hulpmiddelen in staat stellen om gefundeer-
de keuzes te maken en maatregelen te nemen omtrent gezond worden of 
blijven. 

Oplossingsrichtingen:
•  Stroomlijnen van het e-healthaanbod: door regionaal keuzes te maken voor 

bepaalde e-healthdiensten, bieden de zorgpartijen dezelfde diensten aan 
zorgconsumenten.

•  Via een regionale of landelijke toegangspoort de zorgconsument toegang 
geven tot het e-healthaanbod, waardoor de zorgconsument niet meer te 
maken heeft met een aparte inlog voor elke e-healthdienst.

•  Gestructureerde uitrol van e-healthdiensten: er wordt een goede, gestruc- 
tureerde aanpak gehanteerd voor de uitrol van e-healthdiensten waardoor 
implementatie zo effectief mogelijk wordt vormgegeven.

•  Faciliteren van PGO’s: in een persoonlijke gezondheidsomgeving verzamelt 
en beheert de zorgconsument al zijn medische gegevens. Er is uitwisseling 
mogelijk tussen het PGO en de informatiesystemen van de zorgaanbieders. 
De zorgconsument voert op deze manier de regie over zijn eigen gegevens.

Regie over eigen gezondheid: de mogelijkheid voor zorg- 
consumenten om gefundeerde keuzes te maken en maatregelen  
te nemen omtrent gezond worden of blijven.•  Zorgconsumenten hebben onvol-

doende overzicht over en invloed  
op hun zorgverlening.

•  Er is wildgroei aan e-healthdiensten 
ontstaan waardoor zorgconsumen-
ten ‘door de bomen het bos niet 
meer kunnen zien’, met een  
veelheid aan inlogmethodes, 
user-interfaces en toepassingen.

•  Het gebruik van e-healthdiensten 
blijft laag: er worden onvoldoende 
vruchten geplukt van de inzet van 
e-health.

•  Regie bij de zorgconsument o.a. 
door het aanreiken van informatie 
en e-healthdiensten.

•  Idealiter wordt de wildgroei van 
e-healthdiensten omgezet in een 
uniform e-healthaanbod voor de 
zorgconsument.

•  Begeleiding bij de implementatie 
van e-healhdiensten, ook om ervoor 
te zorgen dat meer zorgconsumen-
ten e-health gaan gebruiken.

•  Best practices delen, zodat er 
regionaal aan een kennisbank wordt 
gebouwd, die weer door andere 
participanten benut kan worden.

•  Regionaal optrekken bij de imple-
mentatie van e-healthdiensten, 
zodat krachten gebundeld worden 
en zorgaanbieders van elkaar 
kunnen leren.

Knelpunten

behoeften

regie

”



inzicHt in gezonDHeiDsgegevens maaKt het voor 
zorgconsumenten mogelijK om sturing te geven  

aan de eigen gezondheid en de zorg die zij ontvangen
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Voor mij betekent eigen regie dat ik het gevoel heb zelf 
beslissingen te kunnen nemen over mijn eigen gezondheid 
en tegelijkertijd ook het besef heb dat dat consequenties 
heeft. Dat hoeft niet altijd persoonlijke regie te zijn, dat 
kan ook met hulp van familie en vrienden.

over eigen 
gezonDHeiD

Ouderenberaad Zuid-Holland NoordGert Hylkema ”



18 wat?

thema privacy

 

Wijzigingen in wet- en regelgevingen brengen verscherpte eisen met zich mee op 
het gebied van privacy en gegevensbescherming. Dat vraagt veel en complexe 
inspanningen van zorgaanbieders. 

Wat willen wij verbeteren?
Zorgaanbieders helpen bij het waarborgen van de privacy van de zorgconsument, 
conform de geldende wet- en regelgeving. Hierin hebben wij ook aandacht voor de 
informatiebeveiliging.

Oplossingsrichtingen:
•  Regionaal kennis delen via een expertgroep, symposia, masterclasses, spontane 

berichtgeving over ontwikkelingen en samenwerking met (externe) experts.
•  Functionaris Gegevensbescherming as a Service: adviseren en/of ondersteunen 

bij de inrichting en uitoefening van deze nieuwe rol die de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) vereist van zorgaanbieders.

Privacy: waarborging van de privacy van de zorgconsument, conform 
de geldende wet- en regelgeving.

•  Het ontbreekt individuele 
zorgaanbieders soms aan 
kennis en middelen om  
adequaat te acteren op de 
verschillende privacynormen.

•  De privacyrisico’s zijn toege- 
nomen. De gevolgen van een 
datalek in een digitaal dossier 
zijn groter dan in een papieren 
dossier.

•  Regionaal delen van kennis  
en best practices.

•  Begeleiding en/of advies bij  
de implementatie van privacy-
maatregelen.

•  Krachten bundelen door 
functies gezamenlijk in te 
richten, met kwaliteits- en 
efficiëntievoordelen.

Knelpunten

behoeften



Als kleine organisatie 
hebben wij niet altijd 

alle kennis zelf in 
huis. Dan is het fijn 

als Sleutelnet kan 
ondersteunen bij 
de kennisdeling, 

bijvoorbeeld over 
wijzigingen in wet- 
en regelgeving over 

privacy en gegevens-
bescherming.

Marja Sukel,  

arts bij Trombosedienst  

Leiden en omstreken

naar verwachtIng moeten er In
europa door de in werkingtreding
van de algemene verordening
gegevensbescHerming
28.000 nIeuwe prIvacy
officers benoemD worDen5

van 1 januari t/m 31 december 2016 zijn 
bijna 5500 Datalekken 
gemeld bij de Autoriteit 
persoonsgegevens
29% hiervAn is gemeld door 
zorg- en Welzijnsorganisaties3

de boete bij het niet naleven van 
de algemene verordening gege-
vensbescherming kan oplopen 
tot 4% van de jaarlijkse omzet4
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”

28.000

Bronnen:

3.  Autoriteit Persoonsgegevens. (2017). 1 jaar meldplicht 

datalekken: facts & figures 2016. Den Haag

4.  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement 

en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de verwerking 

van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 

van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG 

(Algemene Verordening Gegevensbescherming)

5.  Heimes, R.; Pfeifle, S. (2016, 10 april) Study: At least 

28,000 DPOs needed to meet GDPR requirements.  

[Studie: Minstens 28.000 FG’s nodig om aan de AVG-eisen 

te voldoen]. Brussel: The International Association of 

Privacy Professionals 
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sleutelnet 
    Heeft een divers

Twee soorten kernactiviteiten
Wij maken onderscheid tussen A) netwerk- 
activiteiten waaraan alle zorgpartijen (kunnen) 
meedoen die bij Sleutelnet zijn aangesloten, en  
B) activiteiten voor projecten en diensten  
waarbij een specifieke groep van zorgaanbieders 
samenwerkt binnen een bepaald thema.

Netwerkactiviteiten
Sleutelnet vormt een platform op diverse niveaus. De bestuur-
ders van de participerende zorgpartijen ontmoeten elkaar 
jaarlijks in de participantenraad en de ICT-managers komen 
enkele keren per jaar samen. Om reflectie te ontvangen vanuit 
het perspectief van de patiënt, wint Sleutelnet advies in bij de 
Adviesraad zorgconsumenten. 

Sleutelnet functioneert ook als kenniscentrum op het gebied 
van digitale samenwerking. Zo faciliteren wij kennisdeling bij 
onze participanten door symposia en expertgroepen (over de 
thema’s privacy en regioarchitectuur) te organiseren. Wij 
zorgen ervoor dat de participanten op de hoogte blijven van 
relevante landelijke ontwikkelingen, onder meer door actieve 
samenwerking met andere regionale samenwerkingsorganisa-
ties (RSO’s) en diverse landelijke partijen.

Komen tot diensten
Wij inventariseren en signaleren de knelpunten in de digitale 
samenwerking in de regio, verzamelen de behoeften via 
diverse platforms bij onze participanten, starten initiatieven, 
implementeren oplossingen en zorgen ervoor dat diensten in 
stand worden gehouden en worden doorontwikkeld. Op de 
volgende pagina lichten wij de aanpak toe die wij hanteren.

wat?

Participantenraad
iCt-managersoverleg

adviesraad zorgconsumenten

platform kenniscentrum

Symposia
expertgroepen

RSO-NL

Diensten
(Gebruikersgroepen)

projecten
(Projectgroepen)

initiatieven
(Initiatiefgroepen)

takenpakket

a

b



NIEUWS

MEDIA

INFO

initiatief: indien meerdere zorgpartijen interesse hebben om een bepaalde 
wens regionaal op te pakken, dan wordt er een initiatiefgroep samengesteld onder 
leiding van het bureau Sleutelnet. Elke geïnteresseerde zorgpartij kan een medewer-
ker afvaardigen voor de initiatiefgroep. De leden van de initiatiefgroep formuleren 
het gewenste resultaat en stellen een programma van eisen op. Vervolgens worden 
diverse oplossingen vergeleken en wordt er een oplossing geselecteerd. Samen met 
de initiatiefgroep schrijft Sleutelnet een projectvoorstel inclusief implementatieplan, 
dat naar alle bestuurders van de betrokken participanten van Sleutelnet wordt 
verstuurd ter besluitvorming.

project: wanneer het voorstel door voldoende participanten gedragen wordt en 
de zorgorganisaties middels een overeenkomst commitment geven aan de voorge-
stelde oplossing, kan het project worden gestart. Met de betrokken organisaties 
wordt een stuurgroep en een projectgroep gevormd om de technische en functio-
nele implementatie te realiseren. Als deze zijn voltooid, wordt het project geëvalu-
eerd en afgesloten met een eindverslag.

Dienst: wanneer een oplossing succesvol geïmplementeerd is in de regio, noemen 
we de oplossing een dienst. Er worden gebruikersgroepen gevormd om ervoor te 
zorgen dat de dienst wordt doorontwikkeld en blijft aansluiten bij de behoeften van 
de gebruikers. De diensten van Sleutelnet worden op de volgende pagina toegelicht.

Wij inventariseren 
en signaleren 

de knelpunten 
in de digitale 

samenwerking in de 
regio en verzamelen 

de behoeften via 
diverse platforms bij 

onze participanten
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takenpakket
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sleutelnet biedt  
Diverse Diensten aan

wat? Gestructureerde  
berichtenuitwisseling 

wie? Voornamelijk van eerste lijn 
naar eerste lijn (o.a. behandelverslagen) en van 
tweede lijn naar eerste lijn (specialistenbrieven, 

terugverwijzingen, labuitslagen)

wat? digitale 
overdracht van 
ziekenhuis naar 
nazorg
wie? Ziekenhuizen 
en verpleging, 
verzorging, thuis- 
zorg en revalidatie

wat? Overdracht van diagnostische beelden 
en verslagen via XDS
wie? Van ziekenhuis naar ziekenhuis

wat? Veilige e-mail
wie? Alle typen zorgverleners 
en ook zorgconsumenten

wat?

In de regIo 
worden maande-

lIjks meer dan 
2500 beveIlIgde 
e-maIlberIchten 

verstuurd

Sleutelnet versterkt de digitale samenwerking tussen zorgaanbieders  
en zorgconsumenten door diverse diensten aan te bieden

wat? Digitale verwijzingen en diagnostiekaanvragen 
wie? Van huisarts naar GGZ, van de huisarts en de 

verloskundige naar het ziekenhuis en van huisarts naar 
laboratorium voor de aanvraag van eerstelijnsdiagnostiek

Aantal verzonden transfers per jaar

Aantal verwijzingen via ZorgDomein

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

-
2013 2014 2015 2016 2017

wat? Actuele medicatie-
overzichten en dienstwaar-

neemberichten
wie? Huisartsenposten, huisartsen, 

apotheken en ziekenhuizen

10.000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000
2013 2014 2015 2016 2017

Sleutel-mail

wat? Beveiligde toegangspoort naar diverse 
online applicaties
wie? Online inzage in labuitslagen door bijvoor-
beeld specialisten ouderengeneeskunde en een 
module voor overdracht en feedback tussen 
huisartsen en de huisartsenpost

Sleutel-portaal
de apotheken  
In onze regIo  

vragen cIrca 20.000 
keer per week  

medIcatIegegevens 
op vIa het lsp

per jaar 
worden in onze 
regio 2 miljoen 
elektronische 
berichten via 

zorgmail uitge-
wisseld



waarom?
onderbouWing van de Koers

Sleutel-portaal
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Waar de patiënt 
voorheen nog naar  

de praktijk moest 
komen voor 

bijvoorbeeld een 
bloeddrukmeting, kan 

dat nu vanuit huis

waarom?24

huisarts bij Gezondheidscentrum Dillenburg 

“Een grote verbeterslag zou voor mij gemaakt kunnen worden in het verkorten van 
de lijnen tussen huisartsen en thuiszorgorganisaties. Met de zorgcoördinator van 
ActiVite hebben wij bijvoorbeeld een maandelijks overleg, maar dit kun je niet met 
elke organisatie doen. Dat kost te veel tijd. Als de lijnen minder kort zijn, merk ik  
dat de zorg minder goed verloopt. Wanneer wij als zorgverleners de zorg beter op 
elkaar zouden kunnen afstemmen middels een goede communicatietool, kunnen 
wij efficiënter te werk gaan en zelfs ziekte voorkomen.”

De opkomst van e-health vindt Frank den Heijer een positieve ontwikkeling: “In mijn 
ogen heeft e-health meerdere voordelen: steeds meer metingen kunnen door de 
patiënt zelf gedaan worden. Waar de patiënt voorheen nog naar de praktijk moest 
komen voor bijvoorbeeld een bloeddrukmeting, kan dat nu vanuit huis. Dit levert 
voor de patiënt en voor de huisarts tijdswinst op. Daarnaast geven veel e-health- 
oplossingen uitleg over ziektebeelden of over de interpretatie van meetwaarden. 
Mensen zijn zich daarmee veel bewuster van hun gezondheid en kunnen zelfstan- 
diger beslissingen nemen. Denk bijvoorbeeld aan cholesterolwaarden: voor veel 
patiënten waren dit niet meer dan getalletjes die door de huisarts werden geroe-
pen. Nu kunnen mensen zelf zien dat een aanpassing van hun voedingspatroon  
tot een daling van het cholesterolgehalte leidt. Patiënten zien hun lifestyle terug  
in getallen; die bewustwording is belangrijk ter bevordering van de eigen regie over 
de ziekte.” 

Frank den Heijer

”



&
De belangrijkste ontwikkelingen:
•  Continuum of care: altijd en overal met je gezondheid  

bezig zijn
•  Platformrevolutie: met iedereen online in contact
•  Zorgnetwerken: samen maken we u beter
•  Data everywhere: alles bevat informatie
•  Zorg is plaatsonafhankelijk
•  Zelfmonitoring: bijvoorbeeld met medische apps, wearables 

en slimme apparaten
•  Regie bij de zorgconsument: inzicht in je eigen dossier  

en invloed op je zorgverlening
•  Big data: nieuwe inzichten door analyse van grote  

datasets
•  Nieuwe zorgconcepten: nieuwe zorgvormen en nieuwe 

spelers
•  Digitalisering van dossiervoering en zorgverlening

Vrijwel al deze ontwikkelingen komen voort uit 
twee leidende krachten:

1.  tecHnology pusH: de mogelijkheden die de 
voortschrijdende technologie met zich meebrengt.

2.  market pull: de toenemende en veranderende 
invloed die zorgconsumenten uitoefenen.

trenDs   
 ontwikkelingen
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meer weten
over deze ontWiKKelingen? 
scan dan deze Qr-code

de snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg vormden een vertrekpunt voor het opstellen  
van het strategisch plan. Wij hebben de trends en ontwikkelingen door middel van desk research en interviews in kaart 
gebracht. De belangrijkste ontwikkelingen staan hier genoemd.

Robotica

Wearables

Gamification

zorg op afstand

personalized medicine

Positieve gezondheid
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internet of things
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Value-based healthcare

Diagnose prediction
zelfreDzaamHeiD

Patient empowerment

Vermindering solidariteit
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Virtual reality
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tekort aan zorgpersoneel

Toenemende levensverwachting



in de verre toekomst …
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Wordt de perfecte baby gecreëerd

Zijn er geen ziekenhuizen,  
laboratoria en verpleeghuizen meer

Beland je voor het eten van  
een kroket in de gevangenis

Werken er alleen nog academici  
in de zorg... en robots

Print iedereen zelf zijn eigen pillen

Gaat artikel 1 van de  
Grondwet over privacy

Heb je een gezondheidsmanager  
in India in plaats van een huisarts

Ga je alleen maar dood  
wanneer je dat wil

Is in Nederland de zorg vier keer 
beter en vier keer zo goedkoop

Wordt vrijwel alles zelfzorg

Stel je het laatste beetje professionele 
zorg volledig zelf samen

Wordt ieders lichaam continu 
gemonitord en krijg je een signaal 
voordat je gezondheid in gevaar komt

Komt alle zorg naar je toe

Draagt iedereen zijn eigen dossier  
altijd bij zich

Stel je je diagnose zelf met je smartphone

een kijkje in de 
glazen bol



Hoe anticiperen 
wij op dit 

toekomstbeeld?

Markt
• De vraag verandert
• De zorgconsument 
bepaalt steeds meer

technologie
• Het zorgaanbod verandert

 • Technologiebedrijven 
worden invloedrijker  

in de zorg

Dit vereist meer 
verbinding met 

zorgconsumenten en 
techbedrijven en kennis 

van technologische 
ontwikkelingen 

Dit gaan we  
versterken door  

samen op te trekken,  
te beginnen met:

• zorgconsumenten  
betrekken bij de keuze 
voor én implementatie 

van oplossingen
• een kenniscentrum  

over e-health
• het inventariseren en 
opschalen van de beste 

zorginnovaties 

+
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Wordt vrijwel alles zelfzorg

Stel je het laatste beetje professionele 
zorg volledig zelf samen

Wordt ieders lichaam continu 
gemonitord en krijg je een signaal 
voordat je gezondheid in gevaar komt

Komt alle zorg naar je toe

Draagt iedereen zijn eigen dossier  
altijd bij zich

Stel je je diagnose zelf met je smartphone

in de nabije toekomst …

”

Ik vind het verontrustend dat er zoveel  
ouderen zijn die zeggen: ‘ICT hoeft van mij  
niet zo’. Als je maar alleen bent thuis, dan 
zou het toch fijn zijn als er een robot is die 
met je kan puzzelen, spelletjes kan spelen 
en die ook met je kan praten? Ik denk dat we 
mensen moeten voorbereiden op ICT en de 
mogelijkheden daarvan. ICT in de zorg, dat 
wordt de toekomst.
Mieke van Riel, Ouderenberaad Zuid-Holland Noord



Informatie- 
uitwisseling 

met gemeenten

Medicatie-
overdracht

Sleutelnet is de regionale samenwerkingsorganisatie 
(RSO) van Zuid-Holland Noord. In totaal zijn er elf 
RSO’s in het land. De RSO’s wisselen onderling kennis 
uit, werken samen aan overkoepelende thema’s en 
trekken, waar dit zinvol is, samen op. Sinds november 
2016 hebben de RSO’s hun samenwerking geformali-
seerd met de oprichting van de vereniging RSO 
Nederland. Op deze pagina’s staan de thema’s 
weergegeven waar de RSO’s zich de komende periode 
gezamenlijk op gaan richten.

waarom?

wij werken samen  met anDere rso’s

28

Zorgaanbieders 
helpen om data 
beschikbaar te 
stellen aan de  

zorgconsument

Landelijke 
profilering van 
het belang van 

digitale samen-
werking

Facili- 
teren van 

PGO’s



Opschaling 
van XDS

Veilige 
e-mail

Ondersteunen  
bij gegevens- 
bescherming

Authenticatie 
(veilige inlog 

voor zorgconsu-
menten) 

wij werken samen  met anDere rso’s
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Wilt u meer weten  
over RSO Nederland en wilt  

u een toelichting lezen op de 
thema’s? Scan dan de QR-code. 

Patiënt- 
toestem- 

ming



•  Blijf samenwerkingsafspraken monitoren. Digitaal samen-
werken gaat primair om de interactie tussen mensen, op 
basis van samenwerkingsafspraken. Het kan voorkomen dat 
mensen zich niet houden aan de afspraken of dat er nieuwe 
afspraken nodig zijn. Dit vraagt om monitoring en het 
aangaan van gesprekken, waarbij een onafhankelijke regierol 
van Sleutelnet helpt.

•  Blijf bestaande diensten doorontwikkelen, zodat deze 
blijven aansluiten op de behoeften van de gebruikers. 
Verzamel en prioriteer de gebruikerswensen, en stuur er bij 
de leverancier strak op aan dat deze wensen worden 
doorgevoerd.

•  Evalueer diensten regelmatig met zowel deelnemende 
zorgaanbieders als de leverancier. Dit kan leiden tot een 
nieuwe productselectie.

•  Zorg voor een duidelijk stappenplan voor het aansluiten van 
nieuwe deelnemers. Regelmatig melden zich nieuwe 
zorgaanbieders die gebruik willen maken van een bestaande 
dienst. Dan moet er zorg worden gedragen voor contracte-
ring, technische aansluiting, implementatie en communica-
tie richting de overige deelnemers.

•  Stuur de leverancier goed aan. De digitale samenwerking is 
afhankelijk van de juiste levering van een uitwisselings-
dienst. Dit gaat niet altijd vanzelf. Houd overzicht over alle 
lopende contracten, einddatums, het nakomen van verplich-
tingen van beide partijen en acteer hier zo nodig op.

•  acteer op wetswijzigingen. Wetswijzigingen stellen nieuwe 
eisen aan zorgaanbieders of uitwisselingsdiensten. Het kan 
zijn dat er actie moet worden ondernomen. Meestal kan 
Sleutelnet er zorg voor dragen, bijvoorbeeld door het 
aansturen van de leverancier op privacy- of beveiligings-
maatregelen.

•  Zorg voor een subsidieonafhankelijk financieringsmodel, 
waarmee de financiële continuïteit van een dienst kan 
worden gewaarborgd.

waarom?

wij Hebben veel 
geleerd voor de

30

De afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan in het ontplooien van initiatieven, het uitvoeren van projecten, 
het implementeren van oplossingen, het beheren van bestaande diensten en het vervullen van een platformfunctie. 
Wij hebben hier diverse lessen uit getrokken die wij meenemen in onze activiteiten in de toekomst.

diensten



•  Stel een initiatiefgroep samen van experts en vertegen-
woordigers van betrokken zorgaanbieders. Zo worden de 
belangen breed behartigd en ontstaat er een gedeeld 
draagvlak voor een keuze.

 

•  Vervul je platformfunctie door bijeenkomsten te organise-
ren en een-op-een gesprekken te houden. Op die manier 
blijven participanten met elkaar in gesprek over het verbete-
ren van de digitale samenwerking en wordt Sleutelnet 
gevoed met wensen en behoeften vanuit het zorgveld. 

•  Betrek een diversiteit aan mensen bij je activiteiten, dat 
zorgt voor input vanuit verschillende perspectieven. 
Bestuurders en ICT-managers kwamen al regelmatig samen, 
maar recente gesprekken met beleidsmedewerkers en 
zorgmanagers hebben ons geleerd dat deze partijen ook 
zeer waardevolle input leveren voor de activiteiten van 
Sleutelnet. Omdat zij zich op het snijvlak bevinden van de 
organisatiestrategie en de praktijk, hebben zij het directe 
belang én overzien zij de gevolgen van nieuwe digitale 
samenwerking als geen ander. Ons nieuwe contact met het 
Ouderenberaad brengt ons waardevolle input vanuit het 
perspectief van de oudere zorgconsument.

•  Blijf symposia, masterclasses en inspiratiebijeenkomsten 
organiseren. Dit wordt gewaardeerd.

•  Blijf goed op de hoogte van ontwikkelingen over informa-
tie-uitwisseling, e-health, standaarden, zorginnovaties en 
relevante wetgeving en informeer de participanten hierover.

•  Zorg voor meer structuur in het kennismanagement. Dat 
helpt ons om de juiste kennis te vergaren, de kennis te 
documenteren en deze informatie beschikbaar te stellen 
aan onze participanten.

 
•  Focus, focus, focus. Formuleer een langetermijndoelstelling 

en houd dit doel goed voor ogen.
•  Beperk pionieren. Kies (zo mogelijk) voor bewezen oplossin-

gen. Wij hebben gemerkt dat het uitrollen van een nieuwe 
uitwisselingsdienst, die nog niet heeft bewezen in een 
vergelijkbare context goed te functioneren en goed te 
implementeren is, substantiële vertraging met zich mee-
brengt. Bij dit soort ‘pionierprojecten’ bij onze collega-RSO’s 
zagen wij vergelijkbare tegenvallers. 

•  Vorm een stuurgroep met vertegenwoordigers van de 
betrokken organisaties. Zo blijft de projectuitvoering aanslui-
ten bij de behoeften van de zorgorganisaties en worden de 
stuurgroepleden gestimuleerd het project binnen hun eigen 
organisatie te promoten.

•  Heb meer aandacht voor de functionele implementatie. De 
afgelopen periode was het uitgangspunt dat de zorgaanbie-
ders binnen een project zoveel mogelijk implementatie-
werkzaamheden voor eigen rekening namen. Het blijkt 
meerwaarde te hebben wanneer het bureau Sleutelnet zich 
actiever mengt in de implementatiewerkzaamheden bij de 
zorgaanbieders, omdat hierdoor leerervaringen en tools 
meegenomen worden vanuit verschillende partijen voor 
dezelfde implementatievraagstukken. Dit zorgt voor kruisbe-
stuiving. 

•  Het draait primair om anders samenwerken en niet om ICT. 
Bij het implementeren van een nieuwe oplossing is het niet 
de applicatie zelf die de grootste verandering teweeg 
brengt, maar de nieuwe vorm van samenwerking die nodig 
is om de oplossing succesvol te laten zijn. Wij hebben 
geleerd dat er meer aandacht nodig is voor het samenwer-
kingsproces. Dit vraagt om nieuwe aanspreekpunten binnen 
onze participanten.

•  Voor communicatie met de zorgconsument geldt: adaptatie 
van de zorgverlener is de belangrijkste succesfactor. Zorgver-
leners moeten de zorgconsument verleiden om een 
(e-health)dienst te gebruiken.
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projecten initiatieven

platform

kennisdeling

toekomst



strategische keuzes
•  Doelgroep verbreden: naast zorgprofessionals ook  

zorgconsumenten en andere domeinen als welzijn en 
gemeenten.

•  Van ICT naar digitale samenwerking.
•  Naast technologie ook aandacht voor transmurale  

werkprocessen en begeleiding van zorgprofessionals.
•  Sleutelnet en de oplossingen moeten wendbaar zijn.
•  Streven naar open standaarden, zodat koppeling met 

andere systemen te realiseren is.
•  Samenwerken met andere RSO’s.

kernactiviteiten
•  Regionale kennisontwikkeling en kennisdeling stimuleren.
•  Zorgen voor kruisbestuiving van zorginnovaties van 

participanten.
•  Een adviserende rol vervullen bij strategie en beleid voor 

digitale samenwerking.

waarom?

beHoeften 
van onze participanten
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potentiële projecten
•  De toegang voor zorgconsumenten tot hun dossier  

stroomlijnen.
•  Verbeteren van communicatie in de wijkzorg.
•  Verbeteren van medicatieoverdracht.
•  Verwijzingen faciliteren naar verpleging, verzorging en 

thuiszorg (VVT).
•  Ondersteunen bij de implementatie van e-healthdiensten. 
•  Faciliteren van een regionaal adressenboek.
•  Het delen van diagnostische gegevens faciliteren.
•  Ondersteuning bieden bij het privacyvraagstuk.

lange termijn
•  Persoonlijke gezondheidsomgeving: een digitaal hulpmiddel 

waarin de zorgconsument al zijn medische gegevens 
verzamelt (afkomstig van zowel zijn zorgverleners als zelf 
toegevoegde gegevens) en beheert. 

•  Uniformeren/creëren van een gezamenlijk (e-health)
aanbod in de regio (B2B en B2C).

•  Regionaal big data toepassen op gezondheidsgegevens.

Wij hebben de behoeften van onze participanten geïnventariseerd middels interviews, 
bijeenkomsten, strategische plannen van participanten, vragenlijsten, een klanttevreden-
heidsonderzoek en door voortdurend scherp te zijn op signalen.
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psychiater en directeur bij Transparant, Centrum voor GGZ, Leiden 

Naar een gezonde regio door digitale samenwerking: “Als dat toch eens mogelijk 
zou worden!”Liesbeth van Londen licht toe hoe overdracht van gegevens een rol 
speelt bij haar werk als psychiater: “Juist bij de behandeling van mensen met 
complexe psychiatrische en soms ook somatische problematiek is het belangrijk  
dat de inhoud en overdracht van dossiers goed wordt bewaakt op veiligheid, 
zorgvuldigheid, juistheid en tijdigheid. Een goede overdracht kan fouten in de 
behandeling voorkomen en de kwaliteit van zorg verbeteren. Ook voorkomt het  
dat patiënten telkens weer dezelfde informatie moeten herhalen of steeds weer 
dezelfde vragenlijsten moeten invullen. Op deze manier kan informatie met de 
patiënt mee reizen in de behandeling.”

Overdracht van de behandeling naar een andere zorgverlener is altijd een kwets-
baar moment in de behandeling. Delen van informatie is daarbij cruciaal, vindt 
Liesbeth van Londen. “Daarom houd ik ervan om toch ook nog even mondeling te 
overleggen met de behandelaar die de zorg gaat overnemen. Om belangrijke dingen 
nog even te kunnen aanstippen en om te kijken of de nieuwe behandelaar nog 
vragen heeft naar aanleiding van de gedeelde digitale of schriftelijke informatie.” 
Volgens Liesbeth van Londen kan de kwaliteit van de samenwerking verbeterd 
worden door meer digitaal met elkaar te delen: “Maar dat brengt wel verplichtingen 
met zich mee voor de zorgverlener. Die moet checken of de patiënt hier toestem-
ming voor geeft en of de aangeboden informatie juist is en veilig wordt verstuurd.”

Liesbeth van Londen

Een goede overdracht 
kan fouten in 

de behandeling 
voorkomen en de 

kwaliteit van zorg 
verbeteren

”
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Alle verschillende typen zorgaanbieders zijn gecategoriseerd 
in negen zorgdisciplines. De zorgconsument is daar als tiende 
groep aan toegevoegd. In de matrix wordt aangegeven welke 
zorgdiscipline behoefte heeft aan informatie-uitwisseling met 
welke andere disciplines. Een oranje vak geeft aan dat er 
momenteel geen behoefte bekend is. Als er wel een behoefte 
bekend is, dan streven wij naar gestructureerde oplossingen. 

Daarmee bedoelen wij dat informatie rechtstreeks van het 
ene systeem naar het andere systeem kan worden gestuurd, 
waarbij het ontvangende systeem het bericht direct kan 
‘begrijpen’. De kleuren geven aan waar die behoefte al is 
ingevuld met een gestructureerde oplossing, waar die 
behoefte deels is ingevuld, en waar die behoefte momenteel 
(suboptimaal) met een ongestructureerde oplossing wordt 
gefaciliteerd. Een voorbeeld van zo’n suboptimale oplossing of 
tussenoplossing is Sleutel-mail (veilig berichtverkeer van 
e-mailadres naar e-mailadres, maar de zorgverlener moet de 
inhoud van het bericht nog wel zelf in het dossier zetten). 

De lichtgekleurde velden geven aan dat er nog werk te 
verrichten is, in het bijzonder bij de lichtgroene. Interessant is 
dat de lichtgroene velden met rode cirkels gegroepeerd 
kunnen worden en aansluiten op onze thema’s.

zo ver zijn de 
informatiestromen 
in onze regio gedigitaliseerd

Alle initiatieven, projecten en diensten zijn gerela-

teerd aan het digitaliseren van informatiestromen 

tussen zorgpartijen onderling en tussen zorg- 

partijen en zorgconsumenten. De weergegeven 

matrix geeft inzicht in hoe ver onze regio hier- 

mee is.

Gestructureerde oplossing in gebruik
Deels ingevuld met een gestructureerde 
oplossing
Geen gestructureerde oplossing 
beschikbaar
Geen behoefte voor uitwisseling bekend

Legenda

Gebruikte diensten
POINT POINT
ZD ZorgDomein
EDI ZorgMail Edifact
XDS Beeldendienst
ZP Zorgportaal
LSP Landelijk Schakelpunt
@ Veilige e-mail 
PP Patiëntportaal 
KIS Keten Informatie Systeem 
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In de ideale situatie 
zijn dossiers 
en gemaakte 

afspraken 
inzichtelijk voor 

alle betrokken 
ketenpartners

”
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verloskundige bij Verloskundigenpraktijk Katwijk en bestuurslid 
bij LEO, de coöperatie van verloskundigen in Leiden en omgeving 

“Vanuit mijn werkveld kijk ik uit naar een goed verankerd ketennetwerk rondom de 
zwangere vrouw. In de ideale situatie zijn dossiers en gemaakte afspraken inzichte-
lijk voor alle betrokken ketenpartners.” Linda Kortz ziet daarin nog ruimte voor 
verbetering: “Als verloskundige werk ik onder andere samen met de nulde en eerste 
lijn. Denk hierbij aan ketenpartners als de huisarts, het kraamcentrum, het consulta-
tiebureau en de fysiotherapeut. Het zou mooi zijn als ik hen beter via de digitale 
weg zou kunnen bereiken.” 

“Een doorverwijzing naar de huisarts gaat vaak nog via een briefje of via de fax. En 
voor het bespreken van bijvoorbeeld ‘30 weken casussen’ met kraamcentra en het 
consultatiebureau, wordt vaak nog de telefoon gepakt. Een telefoontje komt voor 
mij niet altijd gelegen, bijvoorbeeld wanneer ik met een bevalling bezig ben”, legt 
Linda Kortz uit. “Via een digitaal systeem zou ik berichten kunnen lezen en beant-
woorden op een moment dat het mij goed uitkomt. Uiteraard moet informatie-uit-
wisseling op een veilige manier plaatsvinden, want het is erg belangrijk dat de 
privacy van de zwangere gewaarborgd wordt.”

“In de communicatie met het consultatiebureau zijn wij een stapje verder, maar het 
samenwerkingsproces kan nog wel een efficiëntieslag gebruiken. Wij kunnen het 
consultatiebureau bereiken via ZorgMail, maar zien regelmatig dat de informatie de 
thuisverpleegkundige niet heeft bereikt. Een goed verwijssysteem waarmee wij 
kunnen verwijzen en terugkoppeling kunnen ontvangen van onze ketenpartners, 
zou ons helpen.” 

Linda Kortz vervolgt: “Voor onze verwijzingen naar de tweede lijn gebruiken wij al 
een digitaal verwijssysteem, ZorgDomein. Terugverwijzingen ontvangen wij via 
ZorgMail. De digitale samenwerking met de gynaecoloog is daarmee op de goede 
weg. Idealiter kunnen we in de toekomst in elkaars systemen kijken, maar ik ben blij 
met de informatie die wij nu al veilig kunnen uitwisselen.”

Linda Kortz
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concern informatiemanager bij RDOG Hollands Midden 

“De afgelopen jaren was Sleutelnet voornamelijk een ‘softwareboer’, die oplossingen 
voor zorgcommunicatie in de regio uitrolde. Dat was nuttig, want daardoor kunnen 
de zorgorganisaties in de regio nu met elkaar communiceren via bijvoorbeeld 
ZorgMail of veilige mail. De komende jaren moeten we meer focussen op digitale 
samenwerking en informatiestandaardisatie. Wat gaan we aan elkaar overdragen? 
Spreken de organisaties en de verschillende systemen dezelfde taal? En aan  
welke spelregels moeten wij voldoen? De privacywetgeving zorgt bij informatie- 
uitwisseling nog wel voor een uitdaging. Je moet met elkaar afspreken in welke 
context je de spelregels gaat toepassen en een balans vinden tussen theorie en 
pragmatiek. De evolutie voor Sleutelnet gaat zijn dat zij facilitator wordt van dit 
soort gesprekken in de regio, los van de oplossingen die er zijn.”

Die platformfunctie kan, wat Reino Petrona betreft, verder worden uitgediept. 
“Naast het faciliteren van gesprekken, mag Sleutelnet best stelling nemen in  
welke thema’s bij zorgorganisaties op de agenda moeten staan. De wereld om ons  
heen verandert veel sneller dan de zorg. Zie wat je tegenwoordig allemaal met je 
smartphone kunt doen”, aldus Reino Petrona. “Zorgconsumenten zijn gewend om 
bediend te worden. In de reisbranche is het bijvoorbeeld heel gebruikelijk dat je als 
klant dag en nacht vragen kunt stellen via een chatbox. Daar wordt een chatrobot 
voor gebruikt. In de zorg zie ik zoiets nog nauwelijks. Wij hebben niet altijd genoeg 
kennis over wat er allemaal mogelijk is. Wij zouden er bij gebaat zijn als Sleutelnet 
mogelijkheden signaleert en dit zó aan ons kan overbrengen, dat wij allemaal 
snappen: hier moeten wij wat mee.” 

“De zorg is misschien niet de sector om van scratch af aan nieuwe oplossingen te 
ontwikkelen, maar wij kunnen wel kijken welke succesvolle toepassingen andere 
branches hebben bedacht, en die toepassingen bij ons introduceren. Wij hoeven 
niet de nieuwe Microsoft te worden, maar moeten wel wendbaar zijn en het 
vermogen hebben om in te spelen op de veranderingen van morgen. Anders gaan 
we door op de klassieke voet, en zullen we achterlopen op de wensen van de 
zorgconsument.”

Reino Petrona

Wij zouden er 
bij gebaat zijn 
als Sleutelnet 

mogelijkheden 
signaleert en dit 

zó aan ons kan 
overbrengen, dat  

wij allemaal 
snappen:  

hier moeten wij  
wat mee

waarom?

”
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Kernkwaliteiten Sleutelnet
•  Bijna alle typen zorgaanbieders zijn vertegenwoordigd.
•  Er is onderling vertrouwen binnen de samenwerkingsactivi-

teiten. Dit uit zich in de bereidheid om te luisteren naar 
elkaar en onderling kennis te delen. De verschillende 
partijen benutten op deze manier elkaars kennis en ervaring 
en er ontstaat ruimte voor ‘gezamenlijk leren’.

•  Het samenwerkingsverband is professioneel georganiseerd. 
Daardoor kan transparante en daadkrachtige besluitvorming 
plaatsvinden. Zie ook pagina 20 voor de kernactiviteiten en 
pagina 45 voor de structuur van Sleutelnet.

•  Binnen het samenwerkingsverband zijn er gedeelde 
belangen en een gedeelde ambitie. Zie ook pagina 41 voor 
uitleg over ons samenwerkingsmodel. 

•  Er is een brede betrokkenheid bij Sleutelnet. Dit is terug te 
zien in de bereidwilligheid en het enthousiasme waarmee 
men afkomt op bijeenkomsten en in diverse coalities met 
elkaar samenwerkt aan thema’s.

Dit alles leidt tot waardevolle en duurzame digitale samen-
werking.

Hier blinkt Het  
samenwerkingsverbanD 
sleutelnet in uit
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Succesvol samenwerken binnen een samenwerkingsverband als Sleutelnet is niet vanzelfsprekend. Toch werken wij al sinds 
2008 met elkaar samen ter verbetering van de digitale samenwerking. Uit een klanttevredenheidsonderzoek kwamen enkele 
kernkwaliteiten naar voren die bijdragen aan de goede samenwerking in onze regio, te weten:

2 ziekenHuizen
2  ggz-instellingen
13 vvt-instellingen

1  ggD/gHor/rav
2  huisartsenposten

1  medisch specialistisch centrum
1  revaliDatiecentrum
1  huisartsenvereniging

1 laboratorium
1  tromboseDienst

1 zorgverzekeraar
En hondErdEn EErstElijns- 

zorgvErlEnErs

Binnen Sleutelnet werken samen:



waarom?

Het gebeurt
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+

+

urgentie

netwerk

vertrouwen

doorzettings-
kracht

Binnen de regio wordt de 
urgentie voor informatie- 

uitwisseling en digitale 
samenwerking écht gevoeld.

Binnen de regio kennen partijen 
elkaar. Sleutelnet kent de behoeften 
van zorgaanbieders en de stand van 

zaken bij haar participanten.

Sleutelnet kan zorg- 
aanbieders mobiliseren.

Zorgaanbieders vertrouwen er op dat 
Sleutelnet digitale samenwerking kan 

organiseren, en er is vertrouwen tussen 
participanten onderling.

in de regio



Hoe?
de Wijze Waarop de Koers  

Wordt ingevuld



de stand van zaken
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Per thema hebben wij strategische doelstellingen geformuleerd die wij eind 2020 bereikt willen hebben:

in 2020

Communicatie in de wijk
•  Er is een breed gedragen communicatieplatform 

geïmplementeerd dat wordt gebruikt door alle 
betrokken zorgverleners en zorgconsumenten. 

•  De collega-zorgverleners in de wijk zijn bereikbaar.

Medicatieveiligheid
•  Alle via het LSP aangesloten zorgverleners van  

een zorgconsument kunnen op elk moment en 
gefundeerd het medicatiebeleid wijzigen op basis  
van een actuele basisset medicatieoverdracht. 

•  De verantwoordelijkheid van zorgconsumenten  
wordt gestimuleerd en ondersteund, doordat zij 
beschikking hebben over hun medicatiegegevens. 

Uitwisseling van diagnostiek
•  IHE XDS (Cross Document Sharing) is de standaard 

voor het delen van diagnostische informatie in de 
regio. De regionale XDS-infrastructuur is voor elke 
zorgaanbieder beschikbaar, waarbij de zorgaanbieders 
zelf verantwoordelijk zijn om hun systeem geschikt  
te maken voor XDS.

•  De problematiek van dubbel uitgevoerde diagnostiek 
binnen de regio behoort tot het verleden.

regie over eigen gezondheid
•  Met alle participanten hebben wij een kennis- 

uitwisselingsomgeving en samenwerkings- 
structuur opgebouwd waarmee informatie  
over e-healthtoepassingen wordt gedeeld en 
waarmee de toepassingen worden beoordeeld 
op regionale toepasbaarheid.

•  Gezamenlijk hebben wij minstens vijf e-health- 
initiatieven in de regio omgezet in regulier 
bruikbare toepassingen. Hiermee krijgt de 
zorgconsument een actieve rol binnen het 
zorgproces.

privacy
•  Participanten van Sleutelnet werken met elkaar 

samen om de rol van functionaris gegevens- 
bescherming effectief te laten functioneren.

•  Alle participanten hebben toegang tot een 
regionale kennisbank waarmee organisaties 
handvatten krijgen om te voldoen aan alle 
opgelegde wet- en regelgeving rondom  
privacy. 



Samenwerken wordt steeds belangrijker en helemaal in de 
gezondheidszorg. In de praktijk blijkt dat samenwerken niet 
altijd even gemakkelijk en niet vanzelfsprekend is. Elke partner 
moet immers een deel van de eigen autonomie of resultaat-
verwachting inleveren in het vertrouwen dat hij er meer voor 
terugkrijgt dan hij opgeeft. Wij hebben in kaart gebracht welke 
aspecten op orde moeten zijn voor een goede samenwerking 
en hoever wij daar al mee zijn. Dat doen wij aan de hand van 
het model van Kaats en Opheij (2011), die stellen dat succes-
vol samenwerken afhankelijk is van vijf condities: 
 
       in hoeverre hebben wij een gedeelde ambitie?
In het vorige strategisch plan was de ambitie verwoord in een 
missie, visie en strategische doelstellingen, vooral gericht op 
het succesvol afronden van projecten en het continueren plus 
beter benutten van lopende diensten. Alle participanten zijn 
destijds akkoord gegaan met het plan en daarmee ook met  
de verwoorde ambitie, maar achteraf gezien hebben wij de 
concretisering van de doelen beperkt met elkaar besproken 
en expliciet gemaakt. Wij schenken de komende periode  
gezamenlijk aandacht aan de doorvertaling van strategische 
ambitie naar tactisch en operationeel niveau. 

       wat zijn de belangen van de diverse 
participanten?
Samenwerking is succesvol wanneer elke partij iets kan halen 
en iets komt brengen. Bij informatie-uitwisseling is er altijd 
een partij die informatie wil hebben en een partij die informa-
tie kan geven. De ervaring leert dat de ontvanger vaak bereid 
is meer moeite te doen dan de gever. Gezamenlijk belang kan 
gevonden worden in de lange termijn (een gever is in latere 
situaties vaak ook ontvanger) en in het streven naar optimale 
service voor de zorgconsument. Deze conditie mag in het ver- 
volg ook meer expliciete aandacht krijgen binnen Sleutelnet.

       hoe is onze relatie, bespreken wij deze en 
geven wij elkaar feedback?
De vele bijeenkomsten met vertegenwoordigers van 
participanten verlopen altijd in goede harmonie en de 
intermenselijke interactie wordt - voor zover geëvalueerd 
- prettig genoemd. Wij kunnen geen voorbeelden 
noemen van momenten waarop een suboptimale relatie 
de samenwerking binnen Sleutelnet heeft beperkt.

       is onze samenwerking goed en professioneel 
georganiseerd?
Het samenwerkingsverband heeft gekozen voor een besloten 
vennootschap in eigendom van enkele kapitaalkrachtige 
participanten. Deze centrale, onafhankelijke organisatie  
(het bureau Sleutelnet) vormt een neutrale coördinerende rol, 
en lijkt vertrouwen te krijgen van haar participanten. In deze 
constructie kan de besloten vennootschap ook juridisch de 
intermediair zijn, door namens de deelnemende participanten 
uitwisselingsdiensten in te kopen bij softwareleveranciers.  
Dit brengt onder meer inkoopvoordeel, een efficiënt proces 
en centrale kennis van contractering en inkoop met zich mee. 
In sommige regio’s is gekozen voor een stichtingsconstructie, 
waarbij als nadeel wordt genoemd dat er veel partijen zitting 
nemen in het bestuur, wat vaak ten kosten gaat van de 
daadkrachtigheid.

       is het proces goed ingericht?
De kernactiviteiten van Sleutelnet zijn initiatie, implementatie 
en exploitatie van uitwisselingsdiensten plus het vervullen van 
de platformfunctie en het kenniscentrum. Participanten tonen 
veel betrokkenheid en geven positieve feedback over hoe 
deze processen verlopen. Uiteraard zijn er verbeterpunten: 
met name enkele pionierprojecten verliepen anders dan 
vooraf beoogd. Maar onder meer gebaseerd op het klant- 
tevredenheidsonderzoek uit 2016, lijken wij er goed aan te 
doen de meerderheid van de samenwerkingsprocessen op  
de huidige wijze voort te zetten.
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veel zorgpartijen 
participeren

Toelichting
Anno 2017 participeren 26 zorgpartijen  
in het samenwerkingsverband Sleutelnet. 
Als participant ondersteunt een zorgorga- 
nisatie de ontwikkeling van diensten voor 
digitale samenwerking in de regio Zuid- 
Holland Noord. Op deze wijze investeren  
de zorgorganisaties in de regio gezamen- 
lijk in betere zorg. Het bureau Sleutelnet 
coördineert de ontwikkeling én de instand-
houding, zodat een onafhankelijke partij 
namens de zorgaanbieders de trekkersrol 
vervult en als intermediair optreedt tussen 
de samenwerkende zorgpartijen en 
leveranciers van uitwisselingsystemen.

Participeren in Sleutelnet brengt de volgende mogelijkheden met zich mee:
• Het afnemen van diensten.
• Kortingen op diensten.
•  Wensen aandragen voor nieuwe of verbeterde digitale samenwerkingsvormen.
•  Deelname aan de initiatief- en projectgroepen waarin wordt gewerkt aan een 

nieuwe of verbeterde digitale samenwerkingsvorm.
•  Deelname aan de participantenraad van Sleutelnet, het orgaan dat de agenda 

opstelt voor (toekomstige) oplossingen op het gebied van digitale samen- 
werking.

•  Deelname aan expertgroepen, zoals de expertgroep privacy en de expertgroep 
regioarchitectuur. De leden van de expertgroepen wisselen kennis met elkaar 
uit over de thema’s en stellen gezamenlijk regionale afspraken vast.

•  De mogelijkheid om een beroep te doen op Sleutelnet als kenniscentrum met 
betrekking tot transmurale gegevensuitwisseling en de landelijke ontwikkelingen 
op het gebied van digitale samenwerking in de zorg.

Hoe?42



Overige organisaties waar wij veel mee samenwerken:

Tevens werken wij intensief samen 
met leveranciers van uitwisselings-
systemen en leveranciers van de 
systemen van onze participanten,  
die gekoppeld moeten worden aan 
deze uitwisselingssystemen.
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onze regioarcHitectuur 
zal voor samenhang zorgen

Hoe?44

Onze participanten hebben hun ICT-landschap op een eigen manier ingericht, net 
als de diensten van Sleutelnet. Al deze losstaande systemen en oplossingen maken 
informatie-uitwisseling gecompliceerd. Met een regioarchitectuur werk je toe naar 
samenhang, openheid, efficiëntie en effectiviteit van gegevensuitwisselingen tussen 
zorgaanbieders en zorgconsumenten in de regio. 

De expertgroep architectuur heeft een opzet gemaakt voor de invulling van de 
regioarchitectuur. Hieronder hebben wij de procesarchitectuur als voorbeeld 
weergegeven. In de komende periode gaan wij invulling geven aan alle architec-
tuur-componenten, waaronder de technische en applicatiearchitectuur. 

Wij hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:
•  Wij willen voor de toekomst zoveel mogelijk toewerken naar open standaarden, 

maar zolang die nog niet overal werkbaar zijn, zoeken wij altijd naar de balans 
tussen het ideaalplaatje en de pragmatiek.

•  De diensten van Sleutelnet zijn zoveel mogelijk generiek en voor alle zorg- 
aanbieders in de regio toegankelijk.

•  Sleutelnet zorgt ook voor informatie-uitwisseling met zorgaanbieders in andere 
regio’s.

•  De zorgprocessen zijn leidend, de techniek is volgend.
•  Wij streven naar hergebruik van informatie en oplossingen (componenten).
•  Sleutelnet maakt gebruik van bewezen technologie en ontwikkelt zelf geen 

oplossingen.
•  Wij proberen knelpunten eerst met aanwezige oplossingen te verhelpen; pas  

wanneer dat niet mogelijk is implementeren wij nieuwe uitwisselingsdiensten.
•  Onze digitale samenwerking voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Met een regio- 
architectuur 

werk je toe naar 
samenhang, 

openheid, 
efficiëntie  

en effectiviteit 

procesarchItectuur
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in Deze structuur 
werken wij samen
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Het samenwerkingsverband Sleutelnet
Het samenwerkingsverband bestaat uit alle participanten,  
het bureau Sleutelnet en de verschillende overleg- en advies- 
organen. De participanten zorgen er door hun deelname voor 
dat de digitale samenwerking in de regio in stand gehouden, 
uitgebreid en doorontwikkeld wordt. In coalities - de initia-
tief-, project- en gebruikersgroepen - wordt samengewerkt 
aan specifieke oplossingen. De structurele overleg- en 
adviesorganen van Sleutelnet zijn: 

•  De participantenraad evalueert de samenwerking, zet de lijn 
uit op strategisch niveau en geeft richting aan de agenda voor 
(toekomstige) oplossingen op het gebied van digitale samen- 
werking. De participantenraad komt eens per jaar bij elkaar.

•  Het iCt-managersoverleg adviseert de participantenraad over 
de regionale agenda. Daarnaast wordt er kennis uitgewisseld. 

•  De expertgroepen regioarchitectuur en privacy wisselen 
kennis met elkaar uit over de thema’s en stellen regionale 
uitgangspunten en afspraken vast.

•  Drie keer per jaar vindt er een gecombineerde vergadering 
van de raad van commissarissen (RvC) en de algemene 
vergadering van aandeelhouders (AVA) plaats. Deze 
organen zien toe op het functioneren van Sleutelnet. De 
AVA bestaat uit: Alrijne Zorggroep, LUMC, Rivierduinen en 
Zorg en Zekerheid. Van elke aandeelhouder heeft één 
bestuurder een zetel in de RvC. Daarnaast neemt er een 
vertegenwoordiger uit de eerste lijn deel aan de RvC.

Het bureau Sleutelnet
Het bureau Sleutelnet bestaat op moment van schrijven uit 
vijf medewerkers: de directeur, een projectmanager, twee 
projectcoördinatoren en een officemanager. 

Wij maken onderscheid tussen ‘het samenwerkingsverband Sleutelnet’ en ‘het bureau Sleutelnet’:

Bureau Sleutelnet 
aan de Legewerf-

steeg in Leiden
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vergadering

raad van
commissarissen

expertgroep
privacy

iCt-managers 
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raad
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adviesraad 
zorgconsumenten

project-
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samenwerkings-
verband  

Sleutelnet



waar 
doet sleutelnet het van?
Sleutelnet als regionaal samenwerkingsverband heeft twee lagen:
•  Een netwerkfunctie: een netwerk van alle participanten van Sleutelnet die elkaar 

periodiek ontmoeten om de samenwerking vorm te geven, om kennis te delen en 
om elkaar te inspireren.

•  Uitwisselingsdiensten implementeren, in stand houden en doorontwikkelen: 
dit doen wij met kleinere coalities waar geen commitment van het hele netwerk 
voor nodig is, waardoor wij slagvaardig blijven. 

Deze activiteiten worden als volgt gefinancierd: 
•  De netwerkfunctie wordt gefinancierd uit de jaarlijkse bijdragen die worden 

betaald door alle zorgaanbieders die in Sleutelnet participeren. 
•  De projecten en diensten worden op basis van de projectvoorstellen en  

overeenkomsten gefinancierd door de coalities van zorgpartijen die hiervan  
de vruchten plukken. 

Uitgangspunten:
Sleutelnet heeft geen winstoogmerk. Wanneer Sleutelnet een positief resultaat 
behaalt, wordt 50% van dit resultaat gereserveerd voor innovaties en 50% terug- 
gegeven aan de participanten (als incidentele korting op de participantenbijdrage).  
De hoogte van de participantenbijdrage is gebaseerd op de omzet van de betreffen-
de participant. Sleutelnet streeft naar minimale marges op diensten. Wij werken er 
naartoe om deze marges niet groter te laten zijn dan de inkoopkorting die wij bij 
leveranciers bedingen door onze gemeenschappelijke regionale inkoop.
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• Inkoop van diensten
• Projectmanagement

• Personeelskosten
• Bureaukosten

• Verkoop van diensten
• Projectinkomsten

• Participantenbijdragen 
• Aandeelhoudersbijdragen

Kosten

opbrengsten
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Hier gaan wij mee 
aan De slag

Onze handen jeuken om de digitale samenwerking de 
komende jaren verder te versterken. Uiteraard zullen wij  
de lopende initiatieven, diensten en projecten continueren. 
Binnen de vijf thema’s streven wij ernaar initiatieven te 
starten, die leiden tot projecten en vervolgens resulteren in 
mooie diensten. Medio 2017 lopen er al diverse initiatieven 
binnen de thema’s ‘regie over eigen gezondheid’, ‘communi-
catie in de wijk’, ‘medicatieveiligheid’ en ‘privacy’.

De behoefte om meer kennis te delen willen wij de komende 
periode beantwoorden met een kennisprogramma, een 
kennisbank en een ‘innovatiemeldpunt’ waar innovaties 
binnen de regio gemeld en verzameld worden. Door dit 
meldpunt ontstaat er overzicht en kunnen zorgaanbieders 
andere zorgprofessionals met waardevolle ervaring gemak- 
kelijk vinden en daarvan leren of samen optrekken. 

Het aantal Sleutelnet-diensten blijft toenemen, waardoor het 
steeds uitdagender wordt om de samenhang hiertussen en 
de toekomstvisie hierop scherp te hebben. Met de expert-
groep regioarchitectuur zullen wij gaan werken aan een 
kapstok waarmee deze samenhang en toekomstvisie verder 
vorm moeten krijgen.

Implementatie-ondersteuning gaan wij actiever aanbieden 
binnen de zorgorganisaties. Enerzijds binnen de nieuwe 
projecten en anderzijds komen er vragen op ons af om te 
ondersteunen bij de opschaling van al draaiende e-health-
diensten bij zorgaanbieders.

Sleutelnet en transmuralis zijn gezamenlijk aan het onder-
zoeken hoe zij de samenwerking verder gaan intensiveren  
en concreet gaan vormgeven binnen projecten.
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Het in 2016 opgerichte RSO Nederland, onze koepel van 
RSO’s, is vooruitstrevend van start gegaan. De vereniging 
heeft als doel RSO’s elkaar onderling te laten versterken en 
landelijk een bijdrage te leveren aan de versnelling van 
informatie-uitwisseling en e-health. Hiertoe wordt een 
werkplan gerealiseerd met diverse thema’s. Sleutelnet maakt 
hierin wel bewuste keuzes: alleen wanneer wij het zinvol 
vinden voor de digitale samenwerking in Zuid-Holland Noord, 
steken wij energie in deze activiteiten.
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nawoorD   door jasper van sambeek

Samen werken wij aan een digitale toekomst

Onze regio is een voorloper op het gebied van digitale 
samenwerking. En daar mogen we trots op zijn! Wij hebben 
dit vooral te danken aan een coöperatieve houding, prettige 
samenwerking en optimisme van de participanten én de 
samenwerkingspartners van Sleutelnet. Een voorsprong is 
nooit een constante, die slinkt of die breidt uit. Vraag maar 
aan Blokker of aan Apple. En omdat wij kiezen voor uitbrei-
den, ligt dit ambitieuze strategisch plan voor uw neus.

Wij hebben geprikkeld met ‘een kijkje in de glazen bol’. Dit is 
niet enkel fantasie. Krachten vanuit de markt en de technolo-
gie zorgen voor een beweging die niet te stoppen is. Ik 
voorspel dat het zorglandschap de komende tien jaar meer 
verandert dan ooit tevoren. en dat is leuk! Niet alleen voor 
ons als zorgorganisaties, maar - als wij ons best blijven doen - 
ook voor de zorgconsument. 

Samenwerking is de crux om te anticiperen op de zorg van de 
toekomst. En die toekomst wordt digitaal, dus laten wij onze 
digitale samenwerking voortzetten en intensiveren. Ik kijk er 
naar uit!

Jasper van Sambeek
directeur Sleutelnet
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Met dank aan allen die input hebben 
geleverd en feedback hebben gegeven 
op de conceptversies.
 
 
Vragen, suggesties of opmerkingen?  
Zo kunt u Sleutelnet bereiken:

 
 Legewerfsteeg 8, 2312 GW Leiden
 071 - 5 140 130 
 info@sleutelnet.nl 
 www.sleutelnet.nl 
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