
Bijlage: Digitalisering 

Only once principe: de systemen moeten met elkaar communiceren zodat 

ingebrachte data automatisch gedeeld worden met andere systemen. 

De kern van digitalisering moet draaien rond efficiëntiewinst. De verschillende 
bestaande systemen dienen op elkaar afgestemd te worden in een geïntegreerd 
systeem dat een volwaardige aanvulling is op de artsenpraktijk. Het resultaat moet 
administratieve vereenvoudiging zijn voor arts en patiënt, en geen digitalisering als 
doel op zich. De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) is altijd een 
voorstander geweest van digitalisering, en pleit voor een verdere standaardisatie en 
harmonisatie van de verschillende eHealth-diensten. 

De sterke groei van de beschikbare medische informatie, en de stijgende nood om 
multidisciplinair samen te werken kan enkel met verdere digitalisering worden 
aangepakt, maar AADM wil dat dit op een rationele manier wordt aangepakt, met 
aandacht voor een aantal essentiële pijlers zoals onder andere administratieve 
vereenvoudiging, efficiënte en veilige communicatie en gegevensdeling, patiënt-
ondersteuning, preventie en evidence-based ondersteuning. 

Met only-once wil AADM de essentie vatten van de noden binnen de huidige 
digitalisering: enerzijds hoeft een arts door het only-once princpe alle gegevens maar 
één keer in te vullen, zodat deze altijd kunnen gebruikt kunnen worden in het EMD. 
Anderzijds is efficiëntiewinst slechts mogelijk als de beschikbare informatie op een 
doordachte manier kan worden hergebruikt in de verschillende eHealth-diensten. Een 
voorschrift dat met een klik kan worden toegevoegd aan een medicatieschema, 
informatie die zowel naar een Sumehr als een gedeeld patiëntendossier kan worden 
gestuurd,… Daarvoor zal een betere standaardisatie en harmonisatie van de 
bestaande diensten nodig zijn.  

  



Alle patiënten die geen EMD afsluiten bij een referentiehuisartsenpraktijk, 

betalen een verhoogd remgeld. 

De GMD-houdende huisarts is de spil van de gezondheidszorg. Door een goede 
opvolging van de arts, krijgt de patiënt kwaliteitsvolle zorg, en met voldoende aandacht 
aan preventie kunnen zelfs de stijgende kosten in de gezondheidszorg onder controle 
worden gehouden. Het GMD zorgt voor een beter gecoördineerde zorg rond de 
patiënt, met een betere begeleiding van deze patiënt en met een duidelijk overzicht 
van de zorgnoden van de patiënt.  

De meerwaarde voor de patiënt is duidelijk, maar ook om het complexere 
gezondheidsveld te blijven beheren, is het hebben van een GMD een belangrijke 
voorwaarde. Op alle mogelijke manieren dienen patiënten aangemoedigd te worden 
om een GMD-houdende huisarts te kiezen. AADM wil hiervoor onder andere inzetten 
op een verhoogd remgeld voor patiënten die geen referentiehuisartsenpraktijk hebben 
en geen GMD of EMD afsluiten.  

Verder wil AADM ook garanties inbouwen dat de huisartsen die de opdracht van een 
GMD aanvaarden, voldoende validatie en vergoeding krijgen voor het door hen 
geleverde werk. Zo is er al gewerkt aan verhoogde GMD-toelage voor bepaalde 
patiëntengroepen, maar AADM wil dat de waarde die aan een GMD wordt gehecht, 
voor nog bredere groepen patiënten mogelijk wordt. Voor alle patiëntengroepen waar 
de taken van de GMD-houdende arts ook buiten de consultaties extra inspanningen 
vragen, dient bekeken te worden of de huidige waarde van het GMD deze inspanning 
voldoende afdekt.  

 

 

  



Een overkoepelend platform wordt uitgewerkt voor alle EMD-pakketten. 

Dit platform bepaalt hoe chronische ziektebeelden opgevolgd worden en 

welke gegevens hiervoor  geregistreerd en onderling uitgewisseld moeten 

worden tussen huisartsen, specialisten en paramedici. Dit platform 

bestaat uit de wetenschappelijke beroepsverenigingen en de 

softwarevendors. 

AADM wil de vereenvoudiging en standaardisatie die vooropgesteld zijn onder het 
‘only once’-principe doortrekken naar alle vormen van gegevensdeling. Ook buiten het 
eigen patiëntendossier en alle daaraan gerelateerde digitale diensten moet de 
multidisciplinaire samenwerking zo efficiënt mogelijk georganiseerd worden.  

Informatie die zorgverleners met elkaar moeten uitwisselen, dient duidelijk 
gedefinieerd te worden door de beroepsverenigingen zodat dit vertaald kan worden in 
een logische, gestructureerde gegevensstroom. Deze gegevensstroom dient ervoor te 
zorgen dat eerder ingegeven informatie kan hergebruikt worden en op een eenvoudige 
manier kan worden geïntegreerd in het medisch dossier.  

Afspraken van zorgverleners rond wie informatie inzamelt en welke gegevens 
uitgewisseld moet worden, kunnen zo omgezet worden naar een duidelijke technische 
structuur. AADM wil vermijden dat nieuwe digitale toepassingen worden ontwikkeld 
zonder dat de verschillende gebruikers geraadpleegd worden, en zonder dat er 
aandacht is voor de logische informatiestroom in de praktijk. 

Daarom wil AADM structureel overleg tussen de overheden, de wetenschappelijke 
beroepsverenigingen en de softwareontwikkelaars. Digitalisering moet ten dienste 
staan van een efficiënte gezondheidszorg, en zonder de inspraak van de betrokken 
zorgverleners om het medische traject uit te tekenen, kan dit niet bewerkstelligd 
worden.  

  



Alle digitale systemen vertrekken van patient health records 

De bestaande informatie in de verschillende patiëntendossiers dient te kunnen worden 

hergebruikt, de kern van het ‘only once’-principe. In actiepunt 6 van de Roadmap 

eGezondheid wil men werken aan gedeelde multidisciplinaire dossiers. AADM wil 

echter vermijden dat er een nieuw dossier wordt opgesteld, dat via een aparte weg 

toegankelijk wordt gemaakt. De kern van de informatie van de patiënt staat in het 

medisch dossier van die patiënt, en de informatie dient vanuit dat dossier toegankelijk 

te zijn.  

AADM wil een intelligente gegevensuitwisseling in het kader van multidisciplinaire zorg 

en gedeelde dossiers: enkel die informatie dient te worden uitgewisseld die 

noodzakelijk zijn voor de zorg van de patiënt. Informatie die belangrijke informatie 

bevat moet op een gestandaardiseerde manier worden aangeboden, zodat deze 

eenvoudig in het eigen medisch dossier kan worden geïntegreerd. Daarbij dient 

vermeden te worden om het eigen medisch dossier te overladen met informatie uit 

andere patiëntendossiers: de arts moet controle hebben over welke informatie al dan 

niet in het medisch dossier zal worden opgenomen.   

De kern van multidisciplinaire gegevensdeling draait dus rond het gebruiken van 

bestaande informatie, het vermijden van het ontwikkelen van parallelle systemen die 

los staan van de bestaande medische dossiers, en het efficiënt en eenvoudig 

integreren van informatie aangeleverd uit andere bronnen in het medisch dossier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een e-health werkgroep moet elke stap in het digitaliseringsproces 

evalueren en daarna de prioriteiten opstellen voor de volgende stappen. 

De evaluaties en de prioriteitenlijst moeten breed gecommuniceerd 

worden. 

De Roadmap eGezondheid is al eens bijgesteld geweest, en de implementatie van 
verschillende eGezondheidsdiensten doorkruisen elkaar regelmatig. Het ontbreekt 
aan overzicht bij overheden, gebruikers en softwareontwikkelaars over wat er lopende 
is, wat de prioriteiten zijn en op welke termijn nieuwe diensten dienen te worden 
ontwikkeld.  

AADM pleit voor een hervorming van het actieplan van de Roadmap eGezondheid 
naar een haalbare, logische structuur, en met aandacht voor het afstemmen van 
verschillende ontwikkelingen. Daarnaast dient dit vertaald te worden naar een 
duidelijke planning, waarbij gebruikers en softwarepakketten kunnen opvolgen welke 
ontwikkelingen lopende zijn, en op welke termijn nieuwe diensten kunnen worden 
verwacht. 

Deze hervorming dient te gebeuren in samenspraak met alle betrokkenen, zodat ook 
de zorgverleners hun stem hebben in de prioriteiten die worden opgesteld, en kunnen 
feedback geven over de lopende ontwikkelingen. Zo kunnen eventuele problemen 
sneller gesignaleerd worden en aangepakt. Haalbaarheid dient ook afgetoetst worden 
bij de softwareontwikkelaars, om realistische termijnen te kunnen bepalen.  

AADM wil vermijden dat er steeds nieuwe diensten worden gelanceerd waarbij geen 
rekening wordt gehouden met de noden van het werkveld, en waar de feedback over 
het gebruik van eGezondheidsdiensten niet wordt opgenomen in de verdere uitrol.  

Ook dient er een duidelijke communicatie te worden opgesteld rond de implementatie 
van de eGezondheidsdiensten in de verschillende softwarepakketten. Evaluatie van 
een nieuwe dienst dient voldoende na te gaan dat een pakket over een kwalitatieve 
implementatie van de dienst beschikt: een dienst moet niet enkel werken, hij moet ook 
goed werken, en bij voorkeur ook logisch ingebouwd worden in het pakket zodat de 
arts op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier van de dienst gebruik kan maken.  

 

 

 

 

 

 

 

Doorgedreven opleiding en ondersteuning voor artsen zijn nodig bij ICT-
toepassingen. 



Al deze nieuwe ontwikkelingen betekenen vaak een significante impact op de 
praktijkwerking van artsen. Zeker in de beginfase van een nieuwe eGezondheidsdienst 
is implementatie in de praktijk geen evidentie. AADM wil dat er voldoende 
ondersteuning beschikbaar is voor artsen om dit proces te vergemakkelijken. Zo dient 
er voldoende aandacht te zijn voor digitalisering en de impact ervan in de 
basisopleidingen van artsen, voor zowel artsen-specialisten als huisartsen.  

Bij uitrol van nieuwe eGezondheidsdiensten dient er voldoende informatie beschikbaar 
te zijn rond het gebruik van deze diensten. Op regionaal niveau wordt de 
eerstelijnsgezondheidszorg ondersteund door projecten als éénlijn.be, eHealth 
Academy en RSW, maar AADM merkt dat specialisten in en buiten ziekenhuizen vaak 
nog te weinig ondersteuning krijgen. Alle artsen en zorgverleners vertrouwd maken 
met de mogelijkheden van digitale toepassingen en multidisciplinaire communicatie 
dient een prioriteit te worden: enkel op deze manier kunnen de nieuwe ontwikkelingen 
tot hun recht komen, en hun implementatie echt ingeburgerd in de praktijkwerking.  

Bij problemen dient er een duidelijk aanspreekpunt beschikbaar te zijn. Het is vaak niet 
duidelijk waar men terecht kan, of men wordt van helpdesk naar helpdesk gestuurd. 
AADM wil één duidelijke toegangspoort naar ondersteuning toe, en een achterliggend 
systeem dat naar de juiste helpdesks kan doorverwijzen zonder dat de artsen hierin 
zelf moet uitzoeken waar de ondersteuning voor een specifiek probleem te vinden kan 
zijn.  

Verder wil AADM een duidelijk monitoring-systeem, zodat bij uitval van een 
eGezondheidsdienst snel kan gecommuniceerd worden naar de artsen welke dienst is 
uitgevallen en ook wanneer die weer beschikbaar is.  

Ondersteuning van artsen draait naast de opleidingen immers ook rond het faciliteren 
van de vlotte werking van de verschillende eGezondheidsdiensten, en snelle en 
gerichte opvolging en communicatie indien er problemen opduiken.  

 


