
Zorgverleners verliezen kostbare tijd 

Integratieplatform redt  
levens en maakt zorg  
efficiënter 

Vergaande koppeling van informatie- 

stromen heeft de toekomst

Tijdens de spits rond Schiedam botsen drie  

auto’s op elkaar. Omstanders roepen via 112 

hulp in voor de gewonden. Ambulance- 

personeel probeert de verkeerschaos op de 

toegangswegen te omzeilen met behulp van 

actuele verkeersinformatie. Ter plekke  

verlenen de verpleegkundigen eerste hulp en 

geven ze de toestand van de patiënten door 

aan de meldkamer. De meldkamercentralisten 

overleggen eerst met nabijgelegen zieken- 

huizen over hun capaciteit. Vervolgens  

adviseren ze naar welk ziekenhuis de  

ambulancepersoneel hun patiënt kunnen  

vervoeren. Via hun navigatieapparatuur  

checken zij zelf wat de snelste route is om 

daar te komen. 

Dit verkeersongeluk in Schiedam illustreert hoeveel 

informatiestromen er op gang komen zodra de hulp van 

zorgverleners wordt ingeroepen. Van file-informatie en 

patiëntendossiers tot en met de planning van  

specialisten en behandelkamers aan toe. Veel van deze 

informatie is weliswaar beschikbaar, maar meestal niet 

gekoppeld. Communicatie en informatie-uitwisseling 

blijken in de praktijk nog grotendeels mensenwerk dat 

via de telefoon en zelfs nog via de fax verloopt.  

Zorgverleners verliezen daardoor niet alleen kostbare 

tijd, maar ook het risico op menselijke fouten ligt op de 

loer.
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Zorg kan sneller en efficiënter via integratieplatform

 

Zorginstellingen kunnen adequater handelen als ze hun informatiestromen ontsluiten via een zogeheten  

integratieplatform. Dit platform verbindt de informatie van verschillende bronnen en maakt die beschikbaar voor  

zorgverleners die daar de juiste toestemming voor hebben. Neem het ongeval in Schiedam. Stel dat de meldkamer  

beschikt over een applicatie waarmee alle relevante informatie op één overzichtelijk scherm wordt getoond.

De case toont aan dat hulpverlening efficiënter en sneller kan plaatsvinden door de inzet van een integratieplatform. In 

deze situatie levert het vanaf de melding tot aan de aankomst in het ziekenhuis kostbare tijd op. In kritieke situaties kan 

dat het verschil tussen leven en dood betekenen. 

Zodra de melding binnenkomt voorziet de centralist het ambulancepersoneel van de snelste aanrijroute 

via een display in de ambulance. De meldkamer heeft namelijk zicht op realtime file-informatie en  

wegwerkzaamheden via openbare en gemeentelijke websites.

Ter plaatse geeft het ambulancepersoneel via een applicatie informatie door aan de meldkamer over de  

situatie van de patiënt, aangevuld met zijn of haar BSN-nummer, leeftijd en andere bijzonderheden.

Bij de meldkamer is direct bekend in welk nabijgelegen ziekenhuis capaciteit is om de patiënt te behandelen. 

Centralisten kunnen namelijk van elk ziekenhuis de capaciteit realtime bekijken.  

Op het display in de ambulance laat de meldkamer zien wat de snelste route naar het ziekenhuis is. Via een 

applicatie wordt het ziekenhuis intussen geïnformeerd over de actuele situatie van de patiënt en de  

verwachte aankomsttijd. 

Uiteraard draait het in de zorg niet altijd om leven en dood. Voor zorgbehoeften die minder acuut zijn wegen het 

kostenaspect zwaarder mee in de vraag hoe het efficiënter kan. Sneller kunnen handelen redt dan niet direct een 

mensenleven maar maakt het wel mogelijk om in dezelfde tijd méér patiënten te helpen. De roep om meer efficiëntie 

en betere zorg leidt al jaren tot een fors toenemende uitwisseling van patiëntgegevens. Die ontwikkeling wordt ook 

aangejaagd door de komst van slimme apparaten en apps die realtime data verstrekken over de gezondheid van 

patiënten. Wie zich op afstand kan laten checken, kan gewoon thuisblijven. Dat verlaagt niet alleen de zorgkosten, 

maar verbetert ook het patiëntenwelzijn. Maar hoe ontsluit je het groeiende aantal informatiestromen voor  

specialisten, huisartsen, de thuiszorg en andere hulpverleners?
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Ook als de situatie niet spoedeisend is

De mogelijkheden van een integratieplatform zijn voor 

elke organisatie in de zorg relevant. Denk aan patiënten 

die dagelijks hun gewicht en bloeddruk doorgeven aan 

de huisartsenpraktijk. Een app op de mobiele telefoon 

van de patiënt deelt deze informatie via het platform 

met het patiëntenzorgsysteem van de huisarts.  

De gegevens worden automatisch bijgewerkt en bij  

afwijkende waarden wordt er automatisch een afspraak 

ingepland. Een koppeling met het financiële systeem kan 

zelfs de facturatie aan de zorgverzekeraar in gang zetten.  

Sinds 2013 gebruiken zorgverleners van meldkamers 

en SEH’s in de regio Amsterdam het Acuut  

Zorgportaal, dat gevoed wordt met informatie uit 

een integratieplatform. Via deze webapplicatie zien 

zij realtime op  hun beeldscherm van welke  

ziekenhuizen de SEH, eerste harthulp (EHH),  

shockroom, CT-trombolyse of OK in de regio (en 

landelijk) beschikbaar zijn. De directe aanleiding 

voor de ontwikkeling van het Acuut Zorgportaal was 

de chaotische hulpverlening tijdens de crash van het 

toestel van Turkish Airlines bij Schiphol (2009).

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen kunnen ook bij hun planning veel baat hebben van een integratieplatform. 

Roosters van specialisten, verpleegkundigen en alle ondersteunende diensten kunnen aan het platform worden  

gekoppeld. Zo wordt de volledige capaciteit van de organisatie in één oogopslag inzichtelijk. 

Hoe een integratieplatform werkt

Een integratieplatform is niets meer dan software die andere applicaties en apparaten met elkaar laat communiceren. 

Dankzij de tussenkomst van deze software kunnen ze op een betrouwbare manier informatie met elkaar uitwisselen. Een 

integratieplatform kan ook gegevens van verschillende bronnen met elkaar combineren en zo de gewenste informatie in 

het juiste formaat en op de juiste bestemming afleveren. De infographic toont schematisch de werking van het platform 

voor de meldkamer die het ongeval in Schiedam behandelt. 



Veilige uitwisseling van patiëntinformatie

Sinds de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD) weten we hoe gevoelig het (elektronisch) uitwisselen van 

patiëntgegevens ligt. Patiënten en de organisaties die hun belangen behartigen zijn beducht voor het risico dat  

onbevoegde personen en instanties zich toegang verschaffen tot medische informatie. Een integratieplatform levert  

echter geen bijkomende risico’s op. Het is slechts een ‘transportmiddel’ dat op een veilige manier data doorgeeft. Ze 

worden niet opgeslagen, zodat de vertrouwelijke gegevens gewoon bij hun bron blijven. Er zijn verschillende manieren 

om de veiligheid van patiëntinformatie goed te waarborgen: 

Laat gekoppelde applicaties en apparaten niet rechtstreeks informatie met elkaar uitwisselen.

Host zowel data als zorgsystemen op een gecertificeerd platform.

Verstrek toegang tot patiëntinformatie alleen aan daarvoor geautoriseerde zorgverleners. 

“Door gezamenlijk te werken met het Acuut Zorgportaal verdwijnt de ruis en  
ontstaat inzicht in de acute zorgketen.”

Jan Luitse, traumachirurg en hoofd SEH AMC over het Acuut Zorgportaal:

Wat levert het úw organisatie op? 

De belangrijkste vraag die zorgmanagers zich moeten stellen is wat een integratieplatform oplevert in termen van 

mensenlevens, kwaliteitsverbeteringen of kostenbesparingen. De enige manier om zo’n vraag te beantwoorden is door 

een business case te ontwikkelen.

Match de beschikbare informatie- 
stromen

Een hartspecialist wil mogelijk de hartconditie van risico-

patiënten ook thuis realtime kunnen volgen. Welke  

mogelijkheden heeft de specialist daarvoor? Bepaal voor elk 

proces welke informatiestromen tot uw beschikking staan en 

wat er eventueel nog ontbreekt. 

Stel vast hoe complex de integratie is

Wat is er technisch, organisatorisch (en juridisch) nodig om 

een integratieplatform te ontwikkelen voor een bepaald 

proces? Dit is een technisch vraagstuk waarbij u zich het 

beste kunt laten adviseren door uw ICT-afdeling en externe 

specialisten. Hun taak is om te onderzoeken wat de output 

van de verschillende informatiestromen is en hoe ze die 

volgens uw wensen kunnen koppelen. 

Bepaal de toegevoegde waarde

Weet u wat het integratieplatform moet opleveren en welke 

investering daarvoor nodig is? Dan kunt u een business case 

uitwerken voor het bestuur of externe geldschieters.

Inventariseer uw (interne)  
doelgroepen en hun behoeften

Meer inzicht in de toestand van de patiënt, sneller ter plekke 

zijn, minder administratieve handelingen verrichten; zomaar 

enkele voorbeelden van behoeften die zorginstellingen 

kunnen hebben om hun processen efficiënter te maken. 

Breng dus eerst uw doelgroepen in kaart en bepaal wat hun 

behoeften zijn.
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Het is evident wat de toegevoegde waarde is van een integratieplatform: patiënten kunnen sneller en ook  

vaker thuis geholpen worden. Dat verhoogt hun welzijn en kan zelfs levensreddend zijn. Zorgverleners  

krijgen meer controle over de informatie-uitwisseling met andere systemen, besparen tijd en worden minder  

afhankelijk van menselijke handelingen. In een zorgmarkt waarin instellingen steeds meer met elkaar  

concurreren op basis van prijs en kwaliteit is daar nog veel winst te behalen. Met de opkomst van e-health 

toepassingen zal de behoefte aan integratie-oplossingen bovendien alleen maar toenemen. De technologie is 

er klaar voor. Nu de zorg nog. 

Betere zorg, klaar voor de toekomst

Meer weten over integratie-oplossingen?

Johannes Maas is directeur innovatie bij Zorg ICT-specialist Finalist.  
Hij werkt dagelijks aan de ontwikkeling van nieuwe diensten en  
producten voor de zorg. Leg uw integratie-vraagstuk gerust aan hem voor.

06 319 414 49

johannes@finalist.nl

http://www.finalist.nl/zorg-ict

“De kracht van de LS-DV die door Ambulancezorg Nederland is ontwikkeld is volgens 
hem dat er met één systeem tussen verschillende organisaties volgens een landelijke 
standaard essentiële gegevens worden uitgewisseld. ”

Gert Koelewijn, programmamanager e-spoed Nictiz


